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Sted. Hovin skole

1. Valg av møteleder

Tron Erik Hovin ble valgt til møteleder.

2. Valg av referent

Simen Rustad ble valgt til referent.

3. Valg av to til å underskrive protokollen

Terje Br̊aten og Torunn Hoel ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomg̊att. Enkelte korreksjoner ble bemerket og vil
bli korrigert. Årsmøtet etterspurte spesielt tall p̊a antall starter i 2011 fordelt p̊a
klubber. Årsberetningen ble godkjent med de meldte endringene.

Årsberetning fra Raumarkarusellen ble gjennomg̊att og godkjent. Rekruttgruppa
ble oppfordret til å innlemme karusellen i sitt opplegg.

5. Regnskap 2011

Regnskapet ble gjennomg̊att og kommentert av kasserer. Revisjon av regnskapet
ble gjennomg̊att (vedlagt). Regnskapet ble godkjent med kommentarer.

6. Regnskap NM 2011

Regnskapet ble gjennomg̊att og kommentert av NM-kasserer. Resterende ma-
teriell fordeles likt mellom klubbene. Årsmøtet bemerker at det ikke er tatt med
timeforbruk og enkelte utgifter til arrangement av pre-o lørdag, og ber om at dette
trekkes inn i regnskap og timelister. Regnskapet ble godkjent med disse kom-
mentarene. Årsmøtet støttet ogs̊a styrets forslag om å fordele inntektene over 4 år
i budsjettet.

7. Virksomhetsplan

Hovedtrekkene i virksomhetsplanen ble gjennomg̊att og vedtatt. Styret gis full-
makt til å komplettere dokumentet med tiltaksliste, ansvarsfordeling og frister.

8. Endring av retningslinjene

Styrets forslag ble vedtatt, med følgende endring (vedtatt med 12 mot 3 stemmer,
4 avla ikke stemme):

Medlemskontigent for 2012 fastsettes til 50 kr per medlem for medlem-
mer som er medlem via en lokalklubb, og 750 kr per direktemedlem
(500 kr for studenter)
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9. Budsjett 2012

Budsjettet ble gjennomg̊att og foreløpig godkjent av årsmøtet. Styret g̊as gjen-
nom av styret med hensyn p̊a kommentarer p̊a årsmøtet, og sluttbehandles ved
ekstraordinært årsmøte.

Styret gis fullmakt til å opprette en ordning for dekning av startkontingenter for
direktemedlemmer i Raumar, etter modell fra ordninger i Gjerdrum og Ullensaker.

10. Valg

Valg ble ikke gjennomført, da alle posisjoner ikke kunne fylles p̊a årsmøtet. Valg
fullføres p̊a ekstraordinært årsmøte.


