Saksliste for Årsmøte i Trondheim Amerikanske
Fotballklubb
Sak 3 - Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å
underskrive protokoll
Saksfremlegger: Styret
Såndre Osen som dirigent av årsmøtet og Katrine Røhmen som referent.
Årsmøtet utnevner 2 medlemmer til å underskrive protokoll
Sak 4 – Årsberetning Trondheim Amerikanske Fotballklubb
Saksfremlegger: Styret
Styret har i 2017 bestått av Andreas Garnes, Øyvind Rein, Marte Skarpnes, Katrine Røhmen, Sindre Kirkbakk, Bård Clausen
og Magnus Brugmans. Det ble i 2017 gjennomført 5 styremøter pluss 2 møter sammen med sammarbeidsklubben NTNUI
Amerikansk fotball.
2017 er vel gjennomført og vi er klare for å komme i gang med årets sesong. 2017 gikk litt opp og ned med lagene. U17
gjorde en god sesong på våren men sluttspillplassen glapp så vidt det var. U19 stilte til sin sesong med en noe smal tropp
men gjennomførte likevel en veldig god sesong og endte midt på tabellen.
Seniorlaget ble nødt til å trekke seg fra eliteseriespill like før sesongstart i fjor. Vi var veldig spente på hva dette ville gjøre
med laget og hvordan spillegruppen ville reagere. Heldigvis har spillegruppen holdt seg og går inn mot sesongen 2018 topp
motiverte. Det ble også gjort et trenerskifte på senior i 2017. Øivind Viktor Jenssen ga seg som trener og ble erstattet av
Øyvind Rein. Dette har vi stor tro på og det blir spennende å se hva Øyvind har fått til med laget når sesongen starter i April.
Vi ønsker også å takke for den jobben Øivind Viktor Jenssen har gjort for seniorene den tiden har vært hovedtrener.
Klubben har også økt fokuset på kompetanseutvikling og det er gledelig at vi nå i starten på 2018 har 5 trenere på trener 1
kurs, godt spredt i alder. Vi er også stolte av den store dommergruppa vår og den gode jobben de gjør.
Medlemsmassen vår er rimelig stabil men vi har fremdeles en jobb å gjøre med tanke på rekruttering, og her er trenger vi alle
mann alle til å bidra. Ved årsskifte var vi 70 medlemmer som er en liten reduksjon fra 2016, dette ønsker vi selvfølgelig skal
øke.
Økonomisk i klubben er god og vi nærmer oss å være gjeldfri. På grunn av få store dugnader i 2017 har vi enda noe igjen på
nedbetalingen men målet er å være gjeldsfri innen utgangen av 2018.
Det er gledelig å se at vi begynner å få en klubb som stadig stabiliserer seg i Trondheim og vi gleder oss til å jobbe videre
med å øke interessen rundt klubben og sporten vi er alle liker.
Andreas Husevåg Garnes
Leder Trondheim Amerikanske Fotballklubb

Sak 5 – Regnskap Trondheim Amerikanske Fotballklubb
Saksfremlegger: Styret

Se eget vedlegg

Sak 6.1 – Medlemskontingent.
Saksfremlegger: Styret
Styret foreslår følgende satser for medlemskontingent i 2019:
Spiller U15, U17 og U19: 300kr
Spiller senior: Følger satsen til NTNUI (I år 550kr) så lenge samarbeidsavtalen gjelder.
Øvrige medlemmer: 100kr

Sak 6.2 – Treningsavgift for 2019
Saksfremlegger: Styret
Styret foreslår følgende satser for treningsavgift i 2019:
U15: 750kr pr. halvår
U17: 900kr pr. halvår
U19: 900 kr pr. halvår
Senior: Så lenge samarbeidsavtalen gjeler følges satser satt av NTNUI

Sak 7 – Budsjett 2018
Saksfremlegger: Styret
Se eget vedlegg

Sak 9 – Valg
Saksfremlegger: Valgkommite v/Såndre Osen
Hele styret er i år på valg.
Valgkomiteens forslag til styret er vist under:
Leder: Øivind Viktor Jenssen
Nestleder: Katrine Røhmen
Styremedlem 1(kasserer): Niklas Vangen
Styremedlem 2: Øyvind Rein
Styremedlem 3: Marte Skarpnes
Varamedlem 1: Andreas Garnes
Varamedlem 2: Sindre Kirkbakk

