Saksliste og saksdokumenter for årsmøte
Ippon Judoklubb
Styret viser til innkalling til årsmøte av 3.januar 2019.
Årsmøtet avholdes den 7.februar 2019 kl 18:00 i vår dojo i Nadderudhallen,
Haukeveien 12, 1357 Bekkestua.
Under følger sakslisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,8. Fastsette styrets godtgjørelse
9. Vedta idrettslagets budsjett
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
11. Foreta følgende valg:
a. Leder og nestleder
b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 10
d. 2 revisorer
e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Med vennlig hilsen
styret i Ippon Judoklubb

Årsmøte 2019 - Saksliste
6. Forslag og saker
6.1 Skille ut medlemsavgift fra treningsavgift
Sendt inn av: Styret i Ippon
Bakgrunn:
Pr i dag har Ippon bakt inn alle kostnader i treningsavgiften. Herunder medlemsavgift til Ippon, lisens til
forbundet og obligatorisk forsikring for medlemmer fra 14 år.
Les om medlemskap her (NIF)
Det er sterke krefter i sving (NIF) for at all fakturering av medlemsavgift og treningsavgift skal håndteres
via NIF sitt system for klubbdrift (Klubbadmin) med virkning fra 01.01.2020. I den anledning er Ippon nødt
til å skille ut medlemsavgift fra treningsavgiften. Dette samstemmer med slik andre idrettslag opererer.
Det er mulig å være medlem av en klubb uten å måtte trene der (eks støttemedlem).
Forslag
Når systemstøtte håndterer dette (Klubbadmin, evt klubbløsning fra SPOND), så faktureres
medlemsavgift separat. Ippon ønsker ikke å redusere treningsavgiften tilsvarende. Så dette blir en økning
for medlemmene. Medlemsavgift betales 1 gang pr kalenderår. Sats fastsettes av årsmøtet (fSak nr 7).
Virkning fra klubbåret 2020 med tilhørende treningsavgifter.

6.2 Utøverforsikring betales av det enkelte medlemmet
Sendt inn av: Styret i Ippon
Bakgrunn:
Medlemmer av Ippon er til og med det året de fyller 13 år forsikret gjennom kollektiv avtale (NIF/NJF). Fra
fylte 14 år må det tegnes egen forsikring. Det er 3 muligheter:
● Utøverlisens (grunnforsikring): 250,- pr år
● Konkurranselisens: 310,- pr år
● Premiumlisens: kr 800 pr år
Les mer om NJF forsikring her (judo.no)
Pr i dag betales utøverlisens av Ippon. Det enkelte medlemmet betaler selv for konkurranselisens eller
premiumlisens.
Forslag
Når systemstøtte håndterer dette (Klubbadmin, evt klubbløsning fra SPOND), så betaler medlemmene
utøverlisens selv. Dette gjelder alle medlemmer fra fylte 14 år. Lisens (forsikring) betales 1 gang pr
kalenderår. Ippon ønsker ikke å redusere treningsavgiften tilsvarende. Så dette blir en økning for
medlemmene.
Virkning fra klubbåret 2020 med tilhørende treningsavgifter.

6.3 Avgift for hovedgradering settes til kr 100,Sendt inn av: Styret
Bakgrunn:
Ippon har gratis gradering for sine medlemmer. Fra høst 2018 har NJF innført nye elektroniske pass.
Dette har ført til økt kostnader for Ippon, samt økt administrasjon. I tillegg har Ippon utgifter til kjøp av
belter.
Forslag:
Ippon setter pris for hovedgradering til kr 100,Hovedgradering = alle som skal bytte farge på SNIPP eller få nytt belte. Det administrative vil være enkelt
ved at dette kreves inn via SPOND. Dette vil dekke kostnader ved kjøp av belter og registrering av
gradering hos NJF.

