Innkalling Ekstraordinært årsmøte 26.08.2020

Saker.

•
•

Pengebruk til å ruste opp hallen
IGP/ IPO Trening i klubben

Vedlegg.

Utskrift av aktuelt regler rundt RIK trening. Utskrift fra NKK

Mvh

Styret

Referat:

Navn på oppmøtte:
Bent Bergsjøbrenden
Hege Karlsen
Renate Paulsen
Christel Cyvin
Lene Berntsen
Siw T. Svendsen
Annie T Svensen
Aina Nordahl
Joakim Tur
Tom Bremnes
Gry Jørgensen
Stine Odinsen
Lilli Bergsjøbrenden
Elisabeth Schjetne
Eivor Brynestad
Yvonne Brynestad

Antall oppmøtte: 16

Signering av protokoll: Lene Berntsen og Hege Karlsen

Referent: Christel Cyvin

Tellekorps: Bent Bergsjøbrenden og Renate Paulsen

Referat:

Punkt 1. Midler til bruk på hall
Joakim informerer om pengebruk på hall og spør hvor mye vi kan bruke på eventuell ny hall –
informerer også om en ny (brukt) hall som koster 200.000, denne har vi lagt inn et bud på og eieren
venter svar fra oss i dag på om vi skal ha den eller ikke. Klubben har pr. nå 700.000. Det er foreslått å
bruke ca. 500.000 totalt, da inkludert alt arbeid med grunnarbeid, frakt etc.
Medlemmene snakker om og rundt den eventuelle nye hallen og om jobben rundt å frakte og sette
opp. Grunnarbeidet skal være bra her, men noe må gjøres. Dugnadsinnsats!
Er medlemmene positive eller negative til innkjøp av den nye hallen og bruk av penger på denne?
Stemmer over å bruke 500.00 på ny hall, 16 stemmer JA, enstemmig vedtatt.

Punkt 2. Ipo trening.
Skal vi kunne ha Ipo-trening i klubben?
Styret var sist det ble tatt opp ikke positivt, det krever mye penger og arbeid for å få til dette – det er
høye krav til Ipo-trening og ansvar rundt. Skriv med informasjon blir utdelt til alle.
Ryddig diskusjon rundt dette. Det kan ikke stemmes over om vi skal ha Ipo-trening i dag, men det
oppfordres til å sende det inn som ny sak da det er valgt et nytt styre siden forrige gang det var oppe,
videre kan det tas opp som årsmøtesak.

