SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE DEN 2022-03-30
Det vises til innkalling til årsmøte av 2022-02-20 Årsmøte skal til orientering avholdes
2022-03-30 på Peppes Pizza Løren kl 19.00. For å være stemmeberettiget må man ha
vært medlem i klubben minst 2 uker før årsmøtet.
Nedenunder følger fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter i
forbindelse med årsmøtet.
SAKSLISTE:
1.

Registrering og godkjenning av de stemmeberettigede

2.

Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.

Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen

4.

Behandling av idrettslagets årsmelding

5.

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6.

Behandle innkomne forslag og saker
-

Reisestipend
Arrangementer
Promotering av klubben
Klubbtur og klubbdag
Klubbklær

7.

Fastsette medlemskontingent

8.

Vedta idrettslagets budsjett

9.

Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10.

Valg til styre. Alle roller er på valg. Det skal foretas følgende valg:

•

Leder og nestleder

•

3-7 styremedlemmer og varamedlemmer

•

Representanter til ting om møter i de organisasjonsledd idrettslaget er tilsluttet

•

Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent har
stemmerett. I tillegg informeres det om at ansatte i idrettslaget ikke har stemmerett på
årsmøtet, jf. NIFs lov § 2-5, andre ledd, samt at valgbarhetsbegrensningene i NIFs lov
§§ 2-5, 2-6 og 2-7 gjelder fullt ut på årsmøtet. Valgene må også være i henhold til NIFs
lov § 2-4 (kjønnskvotering).
Vi ønsker alle vel møtt.

Vennlig hilsen,
For styret i Muselunden Frisbeeklubb
--------------------

Vedlegg:
1. Årsmelding 2021
2. Årsregnskap 2021
3. Forslag til budsjett 2022

Årsmelding for Muselunden Frisbeeklubb 2021
Styrets sammensetning og arbeid
Styret har bestått av følgende personer:
• Esbjörn Kjell, leder
• Stian Daniel Nilsen, nestleder
• Daniel Jensen, økonomiansvarlig
• Morten Munch Erichsen, medlemsansvarlig/lisensansvarlig
• Asgeir Blakseth, styremedlem
• Solveig Stenberg, styremedlem
• Anders Pedersen Haukedalen, styremedlem
Styret har gjennomført både digitale og fysiske styremøter i 2021-22. I tillegg har det vært en
løpende dialog om aktuelle saker via digitale verktøy gjennom hele året.
Styret har vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Oslo Cup samt søndagsgolf
på Krokhol, i frittstående format og som del av Oslo Cup. Klubbtur 2021 kunne ikke
gjennomføres grunnet Covid-19. Det har vært få arrangementer i klubbens regi i øvrig, med
unntak av klubbmesterskap og klubbdag på Muselunden.

Medlemsmasse
Antallet medlemmer har i løpet av året eksplodert og både klubben og sporten har opplevd
en enorm vekst. Ved utgangen av 2021 hadde klubben 125 medlemmer, en liten økning fra
starten av 2021 da vi var 113 stk. Det er ikke gjort noen form for satsing på å få folk til å
melde seg inn i klubben, men effektene av nedstenging av andre tilbud og hjemmeferie
virker å ha fått folk til å søke seg til diskgolfbanene. Veldig morsomt!

Økonomi
Klubben har størsteparten av sine inntekter fra medlemsavgifter og offentlige tilskudd,
spesielt Grasrotandelen. Økonomien er stabil og klubben har ikke hatt store utgifter de siste
årene.
Krokhol
Klubbens store baneprosjekt, Krokhol, er selvfinansiert gjennom bidrag fra spillere og
arrangement. Krokhol er et baneprosjekt som ble startet sammen med Ekeberg 2017.
Prosjektet styres av initiativtakerne som består av medlemmer fra begge klubbene.
Muselunden har hatt økonomiansvar for prosjektet i den forstand at Krokhol disponerer et
konto som eies av Muselunden. Det føres et separat, selvstendig, regnskap for Krokhol slik
at ikke økonomien er blandet sammen.
Til info: Det vurderes om det skal opprettes en stiftelse for videre drift og utvikling av
Krokhol, slik at det også kan opprettes et eget selvstendig organisasjonsnr og man får egen
kontroll over de midler som tilhører Krokhol.

Klubben discgolfbaner
Muselunden: I løpet av året har det blitt gjennomført planlagte endringer på banen i
Muselunden. Banen har fortsatt 12 hull. Etter endringen av banen har klubben ikke mottatt
noen klager fra naboer eller kommunen!
Krokhol: Krokhol ble 2021 kåret til verdens 2:e beste diskgolfbane av Udisc. Det er rett og
slett imponerende og vi takker alle som bidratt med dugnadstimer, svette og tårer til
prosjektet!
Det er foreløpig ikke noen konkrete baneprosjekter i løypa. Esbjörn har sammen med andre
klubbledere avholdt møte med BYM for å se om det er mulig å finne nye arealer til etablering
av diskgolfbaner. Nye baner er kritisk for å håndtere veksten i Oslo. Dessverre er ikke
kommunen på tilbudssiden og foreløpig har svarene vært negative.

Klubbmesterskap 2021
Muselundens klubbmesterskap gikk av stabelen 2021-10-10 og ble arrangert på Krokhol.
Vinnere:
Pro Open Women: Solveig Stenberg
Pro Open: Morten Falk
Advanced: Terje Kristensen
De respektive vinnerne står ansvarlig for å få disse gravert på Premie-Magasinet
(https://www.premie-magasinet.no/) før neste klubbmesterskap. Regning for denne jobben
skal sendes til post@muselunden.no etter avtale med Premie-Magasinet (Muselunden
Frisbeeklubb ligger i deres systemer).

Ukesgolfen & Oslo Cup
Oslo Cup 2021 ble gjennomført til tross for rådende pandemi. Muselunden initierte Oslo Cup
og er hovedarrangør av det som mest sannsynlig er Norges største discgolf cup.
På Krokhol så har vi arrangert søndagsgolf med flexstart. Dette har vært en suksess og vil
bli videreført i 2021. På søndagsgolfen har vi krevd at spillere skal løse greenfee på 30 kr for
å være med. Dette er ment å dekke kostnaden for å sette opp turneringen i discgolfmetrix.
Spillere med årskort betaler ikke får å spille søndagsgolfen.
Det har vært arrangert tirsdagsgolf med flex start på Muselunden. Dette har vært et
populært tilbud, men flere har etterlyst fellesstart grunnet høy grad av aktivitet på banen og
at vi da kan få engasjert flere nybegynnere og øke rekrutteringen.

Klubbtur
Klubbturen ble det ikke noe av grunnet covid-19. Vi håper på nye muligheter i 2022.

Klubbdag
Etter suksessen med klubbdag i 2020 gjentok vi opplegget også i 2021. Oppmøtet ble ikke
helt det sammen men det ble meldt om god stemning og dårlig vær.
Vi satser på en ny klubbdag i 2022!

Damenes dag på Muselunden
Damenes dag ble avholdt på Muselunden 3 oktober. Veldig trivelig med godt oppmøte, på
tross av dårlig vær. Det ble gjennomført en våt runde på Muselunden, CTP- og 'longest
drive'-konkurranse og servert kjempegode kanelboller!

Damedag på Hamar
Muselundens Kamilla, Camilla og Solveig vært på damesamling på Hamar. Klubben
sponset påmeldingen og håper arrangementet gjentar seg kommende år.

Klubbdisker
Grunnet sportens utvikling de siste årene, og pandemi, så har det vært vanskelig å få
leverandører til å prioritere å levere disker til klubber. Nå har ting begynt å se lysere ut og
det ble bestilt 100 disker fra den norske produsenten Apollo Discs. Disse skal distribueres til
nye medlemmer via Krokhol Discgolf shop. Vi regner med å bestille inn flere disker i løpet av
året.

Resultatregnskap
2021 - Muselunden
Frisbeeklubb
Inntekter
Medlemskontingent

24 157,80 kr

Grasrotandel

10 732,43 kr

Salg av klubbeffekter
Renter bankkonto
Sum innteker

1 287,03 kr
- kr
36 177,26 kr

Kostnader
Lisens

- 2 000,00 kr

Klubbdag

- 4 350,00 kr

Kjøp av disker/minier

- kr

Diverse utlegg

- 5 744,50 kr

Administrative kostnader

- 1 195,50 kr

Sum kostnader
Resultat 2021

- 13 290,00 kr
22 887,26 kr

Balanse pr 31.12.2021
Eiendeler
Bankkonto DNB

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
95 276,58 Egenkapital

95 276,58 Sum EK og gjeld

95 276,58

95 276,58

Forslag og saker til årsmøtet 2022
1) Reisestøtte - fra styret
Det er forslag om å innføre reisestøtte til klubbmedlemmer som ønsker å representere
klubben i konkurranser utenfor Oslo og Norge.
Nasjonal: NC/NM utenfor Oslo
Hvem kan søke: Alle medlemmer som ikke har spilt utenbys Norgescup og/eller NM for
Muselunden eller andre klubber.
Beløp: 2000 kroner.
Betingelser: Søke til styret per epost til post@muselunden.no før turneringsslutt. Fullføre
turneringen.
Internasjonal: Kravet er at turneringen er på minst Eurotour B-Tier-nivå
Hvem kan søke: Alle som representerer Muselunden Frisbeeklubb..
Beløp: 3000 kronor
Betingelser: Minst Eurotour B-Tier i utlandet (diskgolf). EM og VM. Det skal sendes
søknad til styret per epost til post@muselunden.no før turneringsslutt. Krav om at
mottaker skal fullføre turneringen og skrive en oppsummering, inkl bilder, som kan
postes på klubbens nettsider/sosiale medier.
2) Arrangementer - fra styret
Styret ønsker en diskusjon om det finnes interesse for å arrangere en pdga-turnering på
Krokhol i løpet av året. Vi ser at det er stort interesse for å delta i turneringer, så her er
det gode muligheter for klubben å skaffe seg arrangørerfaring og ikke minst få inn litt
penger på kontoen!
Vi trenger en arrangementskomite og en TD for å kunne gjennomføre turneringer.
3) Promotering av klubben - fra Kristian Sønningdal
Som jeg har forstått så gjør Muselunden ganske mye men det er gjerne litt sånn skjulte
ting som jobbing med baner osv? Jeg vil gjerne ha opp synligheten vår. Dvs at vi blir

flinkere til å bruke siden vår. Får klubbdrakter til å bruke på turneringer og får folk til å
spille i turneringer, tourer, lokale turneringer, norgescuper osv osv. Gjerne at at tar bilder
også.
At vi prøver å holde litt flere turneringer. Asgeir og Stian har OsloCup som er kjempekult
men jeg vet ikke om folk skjønner at det faktisk er Muselunden som står bak dette eller
tenker over akkurat det. Kanskje fronte dette litt bedre og gjerne fremheve Asgeir og
Stian enda mer for den innsatsen de gjør.
Få opp ilden i folk og skape litt ildsjeler. Vi har endel folk i styret og de må gjerne vises
mer. Dvs være litt mer aktive på siden vår og finne på større eller mindre ting å gjøre
som kan fronte klubben. Hva skal til for å lokke folk til å gjøre litt mer. Ja, folk er opptatte
og har ikke så mye tid, det er en fin unnskyldning men ikke noe mer enn det. Hvis man
vil så får man det til (hohooo)
Klubbtur. Dette syntes jeg er viktig at vi får til nå. Få opp samholdet og vise nye
medlemmer at vi faktisk er en klubb.
Mao, vi trenger å være Oslos beste klubb!
4) Diskusjon om klubbtur og klubbdag 2021 - fra styret
Styret foreslår at det tilsettes en klubbturkomite og en klubbdagkomite som får ansvar for
planlegging og organisering av de to aktivitetene.
5) Klubbklær 2022 - fra styret
Noe er på gang! Styret informerer.

Forslag til budsjett 2022
Kostnader
Administrasjon

Kr. 5000,-

Klubbtur

Kr. 15.000,-

Klubbdag

Kr. 5000,-

Turnering Krokhol

Kr. 5000,-

Klubbdisker/-effekter

Kr. 10.000,-

Klubbklær

Kr. 10.000,-

Diverse utlegg/dugnad/vedlikehold

Kr. 5000,-

Reisestøtte

Kr. 20 000,Kr. 75.000,-

Inntekter
Kontingent

Kr. 30.000,-

Grasrotandel

Kr. 10.000,-

Turneringer

Kr. 20.000,-

Salg av klubbdisker

Kr. 0
Kr. 60.000,-

