Saksliste og saksutredning ekstraordinært årsmøte
24. oktober 2022 kl. 19.00
1. Valg av tellekorps og godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjennelse av innkallelse til ekstraordinært årsmøte og saksliste
Styret har ved skriftlig behandling 3. oktober 2022 vedtatt fungerende styreleders forslag om
ekstraordinært årsmøte og saksliste.
Medlemmene er innkalt på klubbens internettside, samt aktuelle Facebook-grupper og Spond. Det er
der vist til at saksdokumentene er tilgjengeliggjort på klubbens internettside.
3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Valg av ny styreleder og nestleder
I e-post av 25. mai 2022 ba styreleder Rune Øverland om å få permisjon fra styret i Tønsberg
friidrettsklubb. I e-post 7. juni 2022 meddelte styreleder at han ikke ville komme på berammet
styremøte samme dag.
Etter veiledning fra Friidrettsforbundet ble styreleder i e-post av 22. juni 2022 bedt om å opplyse
grunnen til at han ønsket permisjon, slik at søknad om permisjon kunne behandles i styremøte 28.
juni 2022. Han ble i samme e-post bedt om å bidra til at resten av styret fikk informasjon slik at styret
kunne drive klubben videre på en god måte dersom permisjonen ble av litt lengde. Styreleder har
ikke besvart henvendelser om dette fra styret.
I styremøtet 28. juni 2022 ble det vurdert at styret ikke kunne innvilge permisjon, da styret ikke
hadde tilstrekkelig grunnlag. Det ble vedtatt at nestleder skulle fungere som styreleder inntil styret
kunne behandle en søknad.
Styret har siden ikke mottatt noen søknad eller fått noen avklaring på hvordan styreleder stiller seg
til rollen som styreleder. Styreleder har ikke bidratt til informasjonssoverføring til resten av styret,
med de formelle og praktiske utfordringer det har medført.
På denne bakgrunn ønsker styret at det velges ny styreleder og nestleder til styret. Nestleder Linn
Tea Kjærås, som er fungerende styreleder, har sagt seg villig til å være styreleder frem til neste
årsmøte. Stine Wicklund Mortensen har sagt seg villig til å være nestleder frem til neste årsmøte.
Vara til styret, Tord Bigseth, rykker automatisk opp som fast medlem av styret frem til neste årsmøte.
Forslag til vedtak:
Linn Tea Kjærås velges som styreleder i Tønsberg Friidrettsklubb frem til neste årsmøte.
Stine Wicklund Mortensen velges til nestleder i Tønsberg Friidrettsklubb frem til neste årsmøte.
5. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det ble ikke valgt noen valgkomite på årsmøtet 28. februar 2022. Valgkomiteens oppgave er legge
frem innstilling på kandidater til styreverv som skal velges på neste årsmøte.
Tre av styrets medlemmer er på valg ved neste årsmøte i februar 2022:
-

Rollen som styreleder
Stine Wicklund Mortensen
Torbjørn Aunan

Stine Wicklund Mortensen er positiv til å fortsette i styret. Torbjørn Aunan tar ikke gjenvalg. Det må
også velges ny styreleder.
Øvrige styremedlemmer fortsetter i de samme rollene de ble valgt til ved sist årsmøte.
Valgkomiteen må derfor påregne å innstille kandidater til rolle som styreleder og ett styremedlem.
Forslag til vedtak:
På det ekstraordinære årsmøte velges en valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for
neste årsmøte.
6. Orientering om klubbens økonomiske situasjon
Fungerende styreleder vil orientere om den økonomiske situasjonen i klubben per 30. september
2022.
Ved sist årsmøte ble det vedtatt et budsjett der det ble lagt opp til et underskudd på 189 700 kroner,
etter flere år med overskudd. Per 30. juni 2022 var underskuddet 126 729 kroner. Underskuddet per
30. september 2022 antas å være større. Resultatrapport vil foreligge på det ekstraordinære
styremøtet.
Hovedårsaken til at underskuddet blir større enn beregnet er sviktende sponsorinntekter samt
mindre overskudd fra Kristinaløpet enn budsjettert.
Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

