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Sted:
Tid:
Neste møte:
DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

E-post
25.01. 2016
Ikke bestemt

Per Christian Garnæs
Line Gulbrandsen
Geir Olav Hågensli
Snorre Edvardsen
Mona Berge Larsen

Fra administrasjonen:
Tittel
Ingen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Ingen

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•

•

Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Referat fra seksjonsmøte 06.11.2015
Godkjent uten merknader.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr. Sak

Frist

Ansvar

1

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.
35-16

Vedt.nr.

Sak
• Revidering av seksjonens budsjett.

Er mye som skjer denne våren bla. med Forbunds ting i NKF 4.-5
juni på Gardermoen.
Regnskapet viser at vi gikk ca 114539.- i underskudd mott et
budsjettert underskudd på 204000.- så resultatet for 2015 tross
mange investeringer ble bra.
Det ble laget en rapport etter NM på 12 sider til NKF/Sportdata slik
at det nå jobbes med endringer i systemet.
Vi må gjøre noen endringer i vårt budsjett for 2016. Jeg har fått ut
medlemstall for 2015 slik at det er laget en ny fordeling av post 3
midler og fri midler basert på disse tall (etter seksjonens fordelings
nøkkel).
Har budsjettert med et null resultat for 2016 noe som jeg tror er
riktig da har seksjonen en ”egenkapital” på ca 160000.- som er en
bra reserve om noe skulle hende.
Er blitt søkte på et ”jente prosjekt” øremerket sparrings-trening kun
for jenter å mottok 30000.- dette beløpet sees i budsjettet under post
98020 Tilskudd.
Forslag at vi øker noe på NM da vi ser at dette koster mere penger.
På posten ”Utstyr og premiering” er det satt av penger til NM
medaljer og ca 20000.- noe IT utstyr som må til etter erfaring fra
NM i Stavanger. Se vedlegg: budsjett 2016 seksjon.

Frist

Ansvar

Leder

Vedtak: Styrets forslag til revidert budsjett for 2016 er enstemmig
godkjent.
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Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar
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_______________________________________
Styreleders sign Per Chr Garnæs

_______________________________________
Styremedlem 2 sign Geir Olav Hågensli

_______________________________________
Nestleders sign Line Guldbrandsen

__________________________
Styremedlem 3 sign Snorre Edvardsen

_________________________
Styremedlem 1 sign Mona Berg Larsen
______________________________________
Referent sign Per Chr Garnæs
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