Årsmøte FK Kvik, del 1,
08.06.2020
Sted: Digitalt møte via TEAMS
12 deltakere, derav 6 styremedlem
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Even J. Tokerud velges som referent
Sak 3: Valg av referent
Sondre Fossheim velges som referent
Sak 4: Valg av desisorer
Gunnar Mack og Ola Kvitland velges som desisor
Sak 5: Behandle klubbens regnskap, i revidert stand
(for mer utfyllende regnskap, se eget skriv fra årsmøtet)
Orientering ved Roland Böni:
Revisors vurdering er at regnskapet er utført i henhold til gjeldende lover. Det var budsjettert med et
underskudd på ca. 60 000 kr, men endte opp med ca. 60 000 kr i pluss, i hovedsak på grunn av økt
offentlige tilskudd. Ellers er det lite forandring på de fleste poster fra 2018 til 2019. Deler av
egenkapital er bundet til prosjektrelaterte midler i yngres avdeling. Regnskap for Kvik Cup og
klubbhus er også tilgjengelig til gjennomsyn
Lån på Rosenborgbanen ble nedbetalt i mars 2010.
Kommentar Ola Kvitland og Gunnar Mack: BRAVO!
Kommentar Roar Stubbe: Kvik Cup er en del av inntektene, og gir et økt resultat sammenlignet med
2018, som må sies å være bra med tanke på situasjonen (Corona)
Sak 7: Vedta klubbens budsjett
(for utfyllende budsjett, se eget skriv fra årsmøtet)
Orientering ved Roland Böni:
Budsjettet er ikke et optimistisk budsjett, men et realistisk et. Med dette menes at det ikke skal være
stor fare for at man bommer på budsjettet i negativ retning.
Budsjettet ble utarbeidet før corona-situasjonen og nedstenging. Styret har besluttet at budsjettet
blir stående slik det ble satt før corona-situasjonen på grunn av usikkerhetene rundt påvirkningen på
inntekter og utgifter.

Posten kommunal støtte/offentlige midler er redusert på grunn av usikkerhet rundt hvor mye vi kan
søke om. Denne posten er redusert fra regnskapet i fjor fra ca. 208 000 kr og til ca. 85 000 kr.
Budsjettet er også konservativ på inntekter fra Grasrotandel og Idrettsbingo.
På utgiftssiden er postene relativt like som for 2019, bortsett fra på utstyr der budsjetterte utgifter er
redusert på grunn av reduserte utgifter på Rosenborgbanen.
Det er budsjettert med et underskudd på ca. 100 000 kr. Etter kompensasjon fra staten for div.
grunnet corona (blant annet Kvik Cup), er vi per dags dato på 30 000 + sammenlignet med fjoråret.
Den økonomiske situasjonen ser god ut til tross for koronasituasjonen.

Kommentar Roar Stubbe: Med hensyn til Rosenborgbanen er det søkt om diverse midler. Midler fra
Grasrot-ordningen ser ut til å reduseres sammenlignet med fjoråret.
Kommentar Jon Stian Haukli: Roland bekrefter Jon Stians spørsmål om det ikke blir redusert utgifter
til kamp på grunn av færre kamper for Kvik 1. Even kommenterer at det samme er tilfelle for Kvik 2.
Budsjettet for 2020 er vedtatt.
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