Årlig møte Jar curling - Protokoll
6. mars 2019 20:00
Fremmøtte: Mali Ramsfjell, Ann-Magrit Nome Sommervold, Finn Ivar Clausen, Knut G
Narum, William Mellbye og Morten Tveit
1. Årsmelding 2018
Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent, vedlegg 1.
2. Regnskap
Økonomien i curlingklubben er god. Økonomiansvarlig redegjorde for regnskapet.
Regnskapet viser et underskudd på om lag 8.000 kr for 2018, økonomiansvarlig påpekte
at det var noen innbetalinger som var kommet inn etter årsskiftet. Noe uklarheter i
balansen. Totalsummene inn/ut i løpet av året er korrekt. Ann-Magrit sjekker i samarbeid
med Helge.
Regnskapsredegjørelsen ble godkjent. Regnskapet forelegges revisor og Jar IL årsmøte.
3. Saker til Jar Idrettslag - eventuelt til Jar Curling styret
Til Jarhallen AS styret ved Rob Wood
• Sesongen 2018 var todelt; frem til påske, og fra etter høstferien. Det ble gitt kun
få dager til å ordne is for høsten. Dette var for kort tid og hadde negativ betydning
for kvaliteten på isen..
• Det planlegges å overlate is til skøyter fra ca 8 april
• Oppstart høst er planlagt fra uke 41 ( forslag om la hele Uke 40 settes av til
preparering av is)
• Det er kommet en del klager på hack, Rob Wood bes undersøke med Jarhallen
AS.
Til Jar curling styret:
• Det ble kommentert at vi må sende faktura til Jar Vel for åpen dag (Ann-Magrit)
• Fremme søknad om mer støtte til Jar Vel for 2019 (Morten).
• Regionsamlinger/dagstreninger. Kontakt mellom klubbene viktig (Ann-Magrit og
Mali koordinerer)

Økonomiansvarlig oppfordres til å sende ut faktura på forskudd. Forslaget tas til følge for
neste sesong. Faktura for vårsesongen er planlagt ut nå.
Prisene for 2019 er satt opp for å dekke reelle kostnader, og er foreslått som følger:
Kommentar
Årsavgift Jar IL
450
Overføres til Jar IL på slutten av året
Avgift Curling V 2019 500
Dekker leie av is for treninger
Trener V 2019
Kostnad for trener. 250 for KIDS, 450 for OldBoys
Dugnad
-500 Evt deltagelse på søppeldugnad trekkes fra faktura
Lisens - årlig
Evt lisens legges til for deltagelse i NM, OACK etc.
Deltageravgifter
Deltageravgifter for OACK, bedriftsserie, cuper e.l.
Avgift Curling H 2019 500
Dekker leie av is for treninger
Trener H 2019
Kostnad for trener. 250 for KIDS, 450 for OldBoys
Trening Snarøya
100
100 kr for medlemskap (år) + 100 kr pr trening
De endelige satser ovenfor får Jar Curling styret fullmakt til å avgjøre. Satser på faste
satser for 2019, men at man også har muligheten til å endre ved behov neste år.

4. Valg av styrerepresentanter
Møtet vedtok å velge følgende for 1 år:
Formann Morten Tveit (gjenvalg)
Nestformann Rob Wood (gjenvalg)
Kasserer Ann-Margit Nome Sommervold (gjenvalg)
Styremedlem Mali Ramsfjell (gjenvalg)
Styremedlem Espen de Lange (Ny)
Ungdomsrepresentant: William Mellbye (gjenvalg)
Varamedlem: Knut G Narum (ny)
Ny : Valgkomite: Forslag: Flemming Davanger og Cathrine Ulrichsen
Representant i Jarhallen AS Styret : Nestformann
Representant i Jar Idrettslag hovedstyret: Formann
Representant i OACK styret: Mali Ramsfjell (årsmøte 1 april)
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