Spenstig bevegelse for liten og stor!

Innkomne forslag og saker til årsmøte i Siv gymnastikkforening 2020
Sak 10 Innkomne saker
a) Behandle handlingsplanen for 2020-2023
Styret legger frem en oppdatert handlingsplan for perioden 2020-2023. Den skal
godkjennes av årsmøtet. Neste revidering av handlingsplanen blir deretter til årsmøtet i
2023.
Styret forslag til vedtak: Handlingsplanen godkjennes slik den er lagt frem.
Sak 11 Fastsette medlemskontingenten, og treningsavgift
I henhold til loven må medlemskontingenten være minst kr. 50,- pr. medlem. Styret forslår at
medlemskontingenten holdes uendret for utøvere på kr. 300,- og for trenere og personer med verv
kr. 100,-. Styret foreslår også at medlemskontingenten til trenere blir dekket via lønn.
Treningsavgiften er per i dag kr. 685,- (60 min) og 585,- (45 min) for Gymlek og kr. 790,- (60 min) og
990,- (90 min) for Turn og trampett. Styret ber om fullmakt til å kunne endre disse fra høsten 2020
hvis det er behov i forhold til leie av lokaler og økt partitilbud.
Styret forslag til vedtak:
Medlemskontingenten 2021 for utøvere i Siv gymnastikkforening fastsettes til kr 300,-.
Medlemskontingenten for trenere i foreningen 2021 fastsettes til kr 100,- og blir dekket over lønn.
Medlemskontingent for alle med verv fastsettes til kr 100,-.
Treningsavgiften foreslås uendret fra høsten men styret får fullmakt til å endre den hvis det er behov i forhold
til leie av lokaler og økt partitilbud.
Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett
Budsjett er satt opp med forutsetning om at foreningen får tilgang til de lokalene vi har i dag og kan
opprettholde nåværende partistruktur. Ønsket er også å opprettholde dagens trenerantall med tre
trenere på alle partier med mulighet for 20 – 25 deltakere og to trenere på partier med mulighet for
15 deltakere.
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for Siv gymnastikkforening 2020-2021 godkjennes.
Sak 13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplan for Siv gymnastikkforening vedtas uten endringer. Vedtatt
organisasjonsplan legges ut på nettsiden under Om oss.
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