Spenstig bevegelse for liten og stor!

Innkomne forslag og saker til årsmøte i Siv gymnastikkforening 2021
Sak 10 Innkomne saker
Det er ikke mottatt noen forslag til saker.
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. 790,- (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 2021
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 for 2021 har tatt utgangspunkt i en videreføring av partistruktur og trenertetthet fra
høstsemesteret 2020. Utfordringene grunnet pandemi og samfunnssikkerhet på vårsemesteret 2021
viser seg større enn ventet og budsjett for vårsemesteret blir veldig uforutsigbart. Antall medlemmer
og deltakere på partiene har også gått ned det siste året. Fremlagt budsjett for 2021 viser et
underskudd på kr. 139.466. Styret og administrasjon ser oppgaven med å finne løsninger for å øke
antall medlemmer men samtidig begrense kostnadene.
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for Siv gymnastikkforening 2021-2022 godkjennes.
Sak 13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplan for Siv gymnastikkforening vedtas uten endringer. Vedtatt
organisasjonsplan ligger ute på hjemmesiden under Om oss.
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