Spenstig bevegelse for liten og stor!

Innkomne forslag og saker til årsmøte i Siv gymnastikkforening 2019
Sak 6 Innkomne saker
1) Endring av antall styremedlemmer i loven for Siv gymnastikkforening
Forslag om endring av §15 i lov for Siv gymnastikkforening. I dagens lov §15 står det at
årsmøtet skal:
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
Forslag til ny lovtekst:
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 1 – 3 styremedlemmer og 1 vara
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
Begrunnelse:
Etter at styret har leid inn tjenestene for administrasjon og regnskapsførsel samt at
foreningen har en ansatt trenerkoordinator er det færre arbeidsoppgaver som styret må
utføre. Sett i kombinasjon med at det kan være vanskelig å finne styremedlemmer blir det
lettere å sette et komplett styre hvis det kan være ett styremedlem istedenfor tre.
Styret forslag til vedtak:
Styret foreslår at lovteksten §15 endres til:
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 1 – 3 styremedlemmer og 1 vara
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
Sak 7 Fastsette medlemskontingenten, og treningsavgift
I henhold til loven må medlemskontingenten være minst kr. 100,- 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.
Personer med verv er som regel foresatte til utøvere i foreningen. Styret foreslår at foresatte som
ønsker å være medlem i foreningen får sin medlemskontingent i rabatt på utøverens kontingent, dvs
at utøver med foresatt som er medlem i foreningen betaler kr. 200,- i medlemskontingent og foresatt
betaler kr. 100,- i kontingent. Endringen trer i kraft fra 01.01.2020.
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 2019
hvis det er behov i forhold til leie av lokaler og økt partitilbud. Endres ikke partitilbudet vil
treningsavgiften også holdes uendret.
Styret forslag til vedtak:
Medlemskontingenten 2020 for utøvere i Siv gymnastikkforening fastsettes til kr 300,-.
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Utøvere der foresatt er medlem i foreningen får kr. 100,- i rabatt på medlemskontingenten.
Medlemskontingenten for trenere i foreningen 2020 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 8 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 20 – 25 deltakere og to trenere på partier med 15 deltakere.
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for Siv gymnastikkforening 2019-2020 godkjennes.
Sak 9 Behandle idrettslagets organisasjon-/handlingsplan 2017-2020
Handlingsplan for Siv gymnastikkforening er utarbeidet for perioden 2017-2020. Styret har vurdert at
det ikke har vært nødvendig med noen endringer av nåværende plan.
Styrets forslag til vedtak: Handlingsplanen 2017-2020 for Siv gymnastikkforening vedtas uten endringer.
Vedtatt handlingsplan ligger ute på nettsiden under Om oss.
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