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Møtested, dato Utarbeidet av

Kråkstad klubbhus Oddgeir Nummedal

1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 17 stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling,saksliste og dagsorden.

3. Valg av dirigent: Kjell Kvifte. Referent: Oddgeir Nummedal. Underskrive protokollen: Kari Soot og Knut Wicklund Hansen

4. Årsmeldingen ble lest opp og godkjent.

5. Regnskapet ble lest opp og godkjent. 

6. Gjennomgang av handlingsplanen til Ski IR. Godkjent.

7. Forslag: 
a. Forslag fra styret om å beholde kontingenten på kr 200.- Godkjent.
b. Lene la fram forslag til nye retningslinjer for tildeling av treningstid i Ski Kommunes haller.
    Representant fra Kråkstad ville ha tilbake plass i hallen til de som hadde mistet plassene          sine i gymsalen. Det var blitt 
”lovet” av kommunen da hallen ble bygd.
Forslag: Ski Kommune ser på om det kan låses noen timer.
Siggerud kommenterte at lag kan meldes på i flere aldersklasser for å få flere tildelingspoeng. Dette ble 
ikke sett på som noe stort problem.
Langhus fremmet forslag om at retningslinjene blir politisk behandlet og at Kråkstadhallen er med som 
ers for gymsalen. 

8. Budsjettet opplest og godkjent.

9. Valg: 
a. Ved valg av leder stillte Kjell Kvifte til gjenvalg. Det kom benkeforslag fra Langhus på Trond Linnestad. Det ble foretatt 
skriftlig valg. Kjell Kvifte vant med 12 stemmer mot 4. Det var da 16 stemmeberettigede da to representanter hadde forlatt 
møtet og en hadde kommet til.

b. Lene Lothe fortsetter som styremedlem.
c. Øyvind Elieson fortsetter som kasserer.
d. Revisor Gudmund Nyrud og vararevisor Helge Bakken fortsetter.
 For å skaffe sekretær ble det vedtatt at Langhus stiller med en representant, helst kvinne innen en 
måned.

e. Ski IR velger selv hvem som stiller i overordnede organer.

                                                                                                                                                                        
f. Valgkomitèens forslag.

Kråkstad, leder
Ski, vara
Langhus, medlem
Siggerud, medlem

Vedtatt.

Kvelden ble avsluttet med et kort innlegg av Rune Engseth fra AIK.


