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Referat årsmøte Muselunden Frisbeeklubb 2022
Endelig fysisk årsmøte! 14 medlemmer har møtt opp til Muselundens første fysiske
årsmøte siden 2019 på Peppes Pizza Løren.
Registrering og oppmøte
Leder Esbjörn Kjell introduserer til møtet og registrerer oppmøte. Forsamlingen
velger følgende ansvarsroller:
Ordstyrer: Anders Pedersen Haukedalen
Referent: Aksel Auhtén Korneliussen
Undertegning av protokoll: Solveig Stenberg og Kristian Sønningdal

Årsmelding
Ordstyrer Haukedalen leser gjennom årsmeldingen for 2022, det bestilles pizza. Det
oppfordres til å lese årsmeldingen, Muselunden har hatt en fantastisk vekst det siste
året.
Regnskap
Leder Kjell leser gjennom regnskapet for 2021. Klubben har gått i pluss med god
margin.
Innkomne forslag og saker
Reisestipend
Det vedtas at Muselunden har en reisestøtteordning for nasjonale (NC, NM, Euro
Tour, European Pro Tour) og internasjonale konkurranser.
Arrangementer
Årsmøte vedtar at det skal arrangeres minst en PDGA-sanksjonert konkurranse på
Krokhol i regi av Muselunden Frisbeeklubb i 2022.
Det opprettes også en arrangementskomite:
●
●
●
●
●
●
●
●

Anders Haukedalen
Kristian Holst-Jæger (?)
Kristian Sønningdal
Morten Munch Eriksen
Solveig Stenberg
Arve Norvang
Arild Knutsen
Lars Somby

DocuSign Envelope ID: 3E6ABDD8-DA4B-49B8-9799-AD156D9E5F8E

I tillegg så ytres det ønske om at ukesgolfen skal være shotgun-start, i håp om å
styrke det sosiale innad i klubben. Det er også ønske om å samkjøre spilling på
Krokhol, dette skal arrangementskomiteen diskutere ytterligere etter møtet.
Promotering av klubben
Det er et stort ønske om at klubben skal være mer profilert, både rundt på
turneringer (gjennom klubbklær bla.) og på sosiale medier.
Forslag om at spillere kan sende inn bilde av ace til Muselunden, så kan dette deles
på Muselunden sine sosiale medier. Ace-liga?
Ønske om innetrening på vinterstid. Booke hall på vinterstid. Hvor? Hvem skal ta
ansvar?
Klubbklær
Hittil har Club Assist vært tiltenkt som leverandør.
Forslag om å muligens benytte seg av Torshov sport som leverandør. Krokhol Disc
Golf Shop har også mulighet til å trykke på tøy.
Det er enighet om at Muselunden skal levere tøy til klubbmedlemmer. Dette bør
løses så fort så mulig. Det fastslås en komite med Morten Munch Eriksen og Arild
Knutsen for å håndtere dette.
Klubbtur og klubblag
Vedtatt at styret lager en komite for dette senere.
Fastsette medlemskontingent
Vedtas at medlemskontingenten skal økes til kroner 300. Innad i denne kontingenten
er lisensen til NAIF inkludert.
Innen neste år så skal forhåpentligvis det være tilbud om putteliga og innetrening for
Muselundens medlemmer.
Det er enighet om at årsmøtet fremover bør arrangeres tidligere på året.
Vedta idrettslagets budsjett
Møtet bestemmer at forslaget for budsjett til 2022 blir vedtatt. Men det innstilles til
styret å søke om midler til oppgradering av banen.
Årsmøte er enige om at nye teepads og kurver er svært ønskelig. Det foreslås
fundraiser-konkurranse på Krokhol og søknad om støtte Sparebankstiftelsen.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Møtet vedtar denne planen.

DocuSign Envelope ID: 3E6ABDD8-DA4B-49B8-9799-AD156D9E5F8E

Valg av styre
Det gjennomføres valg og følgende ble valgt til styret i 2022:
Anders Haukedalen
Esbjörn Kjell
Morten Munch Eriksen
Solveig Stenberg
Ida Hjelmeland
Kristian Sønningdal
Aksel Korneliussen

leder
økonomiansvarlig
medlemsansvarlig
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Valgkomite:
●
●
●

Lars Somby
Arne Kristian Jærum
Arild Knutsen

Klubbens representanter
● Lars Somby
● Kristian Sønningdal
● Anders Haukedalen

____________________________
Solveig Stenberg

____________________________
Kristian Sønningdal

