Årsmøte Fk Kvik 13.03.2018
- Godkjenning av innkallelse: ingen innvendinger
- Godkjenning av saksliste: godkjent
- Valg av møteleder: Gunnar Mack
- Valg av referent: Kristian Kirkbakk
- Valg av desisorer: Jonas Andre Lilleås Larsen og Nils Ola Aspass
Kommentarer:
Innspill om at representanter fra 1.-laget blir involvert i styret.
Carina er ute av styret - det betyr at ansvaret for håndtering av politiattester for
personer som er involvert i barnefotballen, må delegeres videre. Styret behandler
dette ved neste styremøte
Årsberetninger:
(for utfyllende årsberetning, se eget skriv fra årsmøtet)
Kvik har involvert seg i integreringsarbeid i lokalmiljøet, og dette har blitt lagt merke
til. Det kommenteres av Skjervold, som er primus motor for dette arbeidet i klubben,
at dette ikke er en økonomisk belastning for klubben da alle utgifter blir dekket av
midler det er blitt søkt etter.
Arbeidet som gjøres av representantene i barneavdelingen, og spesielt
integreringsarbeidet, blir applaudert og rost fra salen. Viktigheten av deres arbeid
kan ikke understrekes nok.
Hederstegn, utmerkelser og minneord
- Martin Kristoffersen mottar hederstegnet i bronse for sitt bidrag i FK Kvik gjennom
10 år.
- Bjørn Hansen sin bortgang minnes med sorg, respekt og mange flotte øyeblikk.
Regnskap 2018
(for mer utfyllende regnskap, se eget skriv fra årsmøtet)
Tilleggskommentar fra økonomiansvarlig Roland angående regnskap: momsrefusjon
har gjort det mulig for klubben å nedbetale lånet klubben har hatt hos Koteng.

Budsjett 2019
(for utfyllende budsjett, se eget skriv fra årsmøtet)
Kommentar fra Roland: budsjettert med et nøkternt budsjett med et resultat på
-36000,Budsjettet er enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Innkomne forslag
(blankt)
Valg
- Even Tokerud overtar som leder for ett år.
- Linda Skjervold - nestleder. Ett år.
- Kristian Kirkbakk fortsetter som sekretær
- Roland Böni er valgt for to nye år (økonomi)
- Bjørg Stubbe to nye år (styremedlem).
- Roar Stubbe to nye år (styremedlem).
- Lars Brekke ett år (styremedlem)
Det mangler ett styremedlem. Det blir derfor et ekstraordinært årsmøte 27. mars
for å løse utfordringen.
Gunnar Mack trer av som leder etter lang og tro tjeneste i klubben.
Valgkomité: Martin Jakobsen, Trond Eide og Ola Kvitland
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Jonas Andre Lilleås Larsen
Sign: ______________________
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