Referat fra Årsmøte med NMBUI
Mandag 23.mars 2015
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
1.1. Kommentarer:
1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at
det skal i henhold til vedtektene til NMBUI. Sakspapirer har blitt sendt til den gamle
mailen, så maillisten må oppdateres!
1.1.2. Sakspapirer bør legges ut på nettsiden til NMBUI og facebookarrangementet, i
tillegg til å sendes det på mail slik at det er tilgjengelig på for alle medlemmer. I
dette tilfellet ble ikke dette gjort før samme dag som årsmøte. Arbeidsutvalget (AU)
setter stor pris på konstruktive tilbakemeldinger, og håper å kunne gjennomføre
dette på en bedre måte før neste årsmøte.
1.2. Innkalling og saksliste ble godkjent.
2. Gjennomgang av lagets årsmelding
2.1. Ingen kommentarer.
3. Behandle Regnskapet 2014
3.1. Gjennomgang av økonomi-årsrapporten (er en del av årsmeldingen).
3.2. Kommentarer:
3.2.1. Innebandy har sendt søknad om støtte fra NMBUI tidligere i år uten å ha fått svar.
Søknaden er kommet frem og er innvilget, men dette har ikke videreformidlet
tilbake til innebandy. Manglende kommunikasjon innad i syret er trolig årsak til
dette, da det har vært litt kaos i forbindelse med overgang til ny økonomiansvarlig i
denne perioden.
3.2.2. Det ble stilt spørsmål om hva diverseposten på regnskapet på innebærer, da dette
er en relativt stor utgift. Økonomiansvarlig kunne ikke svare på dette, da hun
nettopp er kommet inn i AU, og ikke selv utarbeidet regnskapet for 2014. Dersom

noen ønsker svar er det mulig å komme på kontoret til NMBUI i GG-hallen for å se
et mer detaljert regnskap.
3.2.3. Fra økonomiansvarlig: Det er i dag en ordning på at penger til dommerutgifter tas
av en konvolutt på kontoret til NMBUI. Hvem som helst i GG-hallen har mulighet
til å få nøkkel til kontoret, og dermed hente penger herfra. Det er i løpet av 2014 tatt
mer penger enn det som er registrert, noe som tyder på at dette ikke er en god
løsning. Forslag til løsninger:
3.2.3.1.

Forslag 1: Hver undergruppe legger ut for dommerutgifter, sender

kvitteringer til styret, og får refundert beløpet i ettertid. Dette kan være
problematisk for enkelte idretter, da det er snakk om større summer.
3.2.3.2.

Forslag 2: Bør kreve faktura fra dommer, slik at denne kan sendes direkte

til NMBUI.
3.2.3.3.

Forslag 3: Hvert lag som spiller kamper får utdelt en sum i begynnelsen av

sesongen som er tiltenkt dommerutgifter. Dersom det på slutten av sesongen er
brukt mindre/mer enn denne summen blir det tilbakebetalt.
3.2.3.4.

Forslag 4: Undergruppene søker på forhånd om midler til dommerutgifter,

slik at det kan bli overført penger på forhånd, og ingen trenger å legge ut.
3.2.3.5.

AU undersøker de ulike forslagene, og tar en beslutning på hva som er den

beste løsningen.
4. Fastsette kontingent
4.1. Kontingenten blir som bestemt ved forrige GF 150,- for studenter og 300,- ikkestudenter.
4.1.1. Vedtatt
4.1.2. Kommentarer:
4.1.2.1.

Er det muligheter for å være med i NMBUI uten å betale

medlemskontingenten for GG-hallen? Dette er særlig ønskelig for medlemmer
av NMBUI som ikke er studenter, da kontingenten er mye høyere for disse enn
for studenter. Det nye AU vil ta med dette spørsmålet videre.
4.1.2.2.

Er det mulig å opprett et medlemskap som dekker kun inne-sesongen,

eventuelt dele semesteret i to, slik at det er halv pris på første halvdel på lik

måte som for siste halvdel av semesteret. Det nye AU vil ta med seg dette
spørsmålet videre.
5. Vedta lagets budsjett for 2015
5.1. Kommentarer:
5.1.1. Rugby ønsker støtte til dommerutgifter.
5.1.2. Rugby har kun et draktsett som herre- og damelaget deler. Der er derfor behov for
et nytt draktsett. NMBUI sin leverandør av drakter tilbyr ikke rugbydrakter, og
gruppen gis derfor lov til å finne egen sponsor, uten at dette skal gå ut over hvor
mye støtte de får fra NMBUI.
5.1.3. Frisbee har sendt søknad i februar som de ikke har fått svar på. Dette gjelder støtte
til deltakelse på turnering (1500kr). Denne er innvilget.
5.1.4. Er det mulig å bruke penger på å få flere lag til å dra ut å fronte NMBUI på
idrettsarrangement utenfor Ås, som f.eks. studentlekene? Dette vil det nye AU ta
med seg videre.
5.1.5. Baseball synes de har fått for lite i forhold til at de er ny oppstartet, og har ekstra
utgifter i den forbindelse. Baseball er budsjettert 2500kr (startkontigenter) og
3000kr (annet). Begrunnelsen fra styret om hvorfor det ikke er budsjettert for mer er
fordi det anses som usikkert om undergruppen kommer til å få stor oppslutning.
Styret oppfordrer gruppen til å vise engasjement og få flere medlemmer for å få mer
støtte.
5.1.6. Hva innebærer posten styregodtgjørelse? Alle i AU får dekket avgiften på GG,
samt NMBUI-medlemskap. Dette er hovedutgiften på denne posten.
5.2. Budsjettet ble ikke vedtatt. Nytt forslag utarbeides umiddelbart, og presenteres etter
pausen.
6. Vedtakssaker – bestemmelse av lagets organisasjon (jfr.§16)
6.1. Opprettelse av NMBUI Nighthawks baseball
6.1.1. vedtatt
6.2. Opprettelse av NMBUI Acrobatics
6.2.1. Vedtatt

7. Forslag til vedtektsendringer
7.1. “Dersom et lag påtar seg en bot iløpet av en sesong vil de få en advarsel og må betale
den selv. Får laget en bot nr.2 under samme sesong vil de bli fratatt rett på støtte neste
sesong, dette inkluderer all støtte, også seriespill.”
7.1.1. vedtatt
7.2. “Alle undergrupper må ha egen klubbmail, som må sjekkes minst en gang i uken.”
7.2.1. Kommentar: Hva blir konsekvensen av å ikke sjekke klubbmailen minst en gang i
uka? Det blir ikke gitt sanksjoner ut over at laget ikke får den informasjon som vil
komme dem til nytte.
7.2.2. Vedtatt
8. Orienteringssaker
8.1. Overtrekks tøy er utarbeidet og det er fortsatt mulig å bestille.
8.1.1. Kommentarer:
8.1.1.1.

Ikke aktuelt for rugby da dressene ikke passer for denne idretten, dette

oppleves likevel ikke som et problem, da draktene er aktuelle for flere andre
undergrupper.
8.1.1.2.

Litt for ”rask” drakt, en litt mindre ”rask” drakt ville muligens vært aktuelt

for flere lag.
8.1.1.3.

Det ligger prøver på kontoret, som er mulig å komme innom å prøve, men

de sendes tilbake i slutten av uka.
8.2. Det er kommet ønske om å danne en svømmegruppe og det jobbes med hvordan dette
kan gjøres best mulig. Vi har tatt kontakt med Ås IL og håper på et samarbeid med dem.
8.2.1. Ingen kommentarer
8.3. Jobber videre med utarbeiding av sandvolleyballbanene i samarbeid med Holstad IL.
8.3.1. Vi må dekke halvparten selv, og har fremdeles ikke funnet sponsor. Dette skal
arbeides videre med av det nye AU.
8.4. Samarbeider med faddergeneralen angående en idrettsdag under fadderuka 2015.
8.4.1. Forslag fra AU: Turnering med tre idretter; volleyball, fotball og rugby.

8.4.2. Forslag fra årsmøte: Alle grupper som er interessert i å bidra sender en mail med
finformasjon om hva de kunne tenke seg og bidra med.
8.4.2.1.

Idrettsdagen kan være en mulighet for undergrupper som sliter med

rekrutering til å reklamere for seg.
8.4.3. Enighet om at forslag fra årsmøte er beste løsningen.
9. Mål for 2015
9.1. Se på muligheter for utbedring av treningstilbudet, da spesielt halltreningene.
9.2. Jobbe for å få til Thorvald og Tora cup
9.2.1. Dersom undergrupper er interessert i å være med på dette oppfordres de til å ta
kontakt med AU
9.2.2. Arrangement vil skje i samarbeid med NSI.
9.3. Digitalisering av medlemsregister
9.3.1. Det ønskes også muligheter for å få lister med antall medlemmer for et helt år, og
ikke bare et semester. Dette er særlig med tanke på utvekslingsstudenter som gjerne
bare er her et halvt år.
9.4. Åpent for innspill
9.4.1. Ingen kommentarer.
10. Valg
10.1.

Utnevning av tellekorps

10.1.1. Det godkjennes at to styremedlemmer teller stemmene. Torhild Anda og Anniken
Bye var tellekorps.
10.2.

Valg av nestleder
-Assisterer lederen i dennes arbeide og være leders personlige vara til hovedstyret

10.2.1. Stiller til Valg:
Martin Haugen
Sondre Gadeholt
10.2.2. Avstemning: Martin Haugen ble valgt
10.3.

Web Ansvarlig

10.3.1. Stiller til valg:
Katrine Østeraat
Sondre Gadeholdt
10.3.2. Avstemning: Sondre Gadeholt ble valgt
10.4.

Arrangement ansvarlig

10.4.1. Stiller til valg:
Anniken Bye (stiller til gjenvalg)
10.4.2. Anniken Bye ble valgt.
10.5.

Valgkomite (2 personer)

10.5.1. Stiller til valg:
Tora Tjensvold
Magnus Austad
10.5.2. Tora Tjensvold og Magnus Austad ble valgt.

Pause med pizza J
11. Eventuelt
11.1.

Rugby søkte om rugbymål i forbindelse med utbygging av GG, uten å ha fått svar.

Dette tar styret opp på neste møte med SiÅs.
11.2.

Det er kommet inn forslag til ny vedtektsendring slik at vedtektene stemmer i

henhold til NSI og NIF sine vedtekter. Under § 10 Generalforsamlingen, foreslås det at
setningen:
”Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må
være sendt arbeidsutvalget senest 2 uker før generalforsamlingen.
Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før
generalforsamlingen.”

endres til
”Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være sendt arbeidsutvalget
senest 3 uker før generalforsamlingen.
Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uke før
generalforsamlingen”
11.2.1. Endringen ble vedtatt.
11.3.

Innebandy vil endre navn til NMBUI Carebears.

11.3.1. Endringen ble vedtatt.
12. Nytt budsjettforslag:
12.1.1. Det foreslås å endre navn på posten startkontigenter til
startkontigenter/deltakeravgifter, slik at lag som ikke spiller i serie men melder seg
på turneringer enkeltvis kan få støtte på lik linje med lag som spiller i serie.
12.1.1.1.

Endringen ble vedtatt.

12.1.2. Det foreslås å fjerne 10 000 under startkontigenter og 3000 under dommerutgifter
for basket damer. Dette er på grunnlag av de de trakk seg fra serien i 2014, og det er
ikke registrert interesse for å delta i serien 2015. De 13 000 som fjernes basket
damer fordeles på andre undergrupper.
12.1.2.1.

Forslag til fordeling
- 3000kr flyttes til startkontigent/deltakeravgift for frisbee
- 3000kr flyttes til startkontigent/deltakeravgift for rugby
- 2000kr flyttes til dommerutgifter for rugby
- 1000kr flyttes til annet-posten for NMBUI acrobatics
- 1000kr flyttes til annet-posten for NMBUI Nighthawks baseball
- Det nye styre gis lov til å fordele de resterende 3000kr på
undergruppene.

12.1.3. Det nye budsjett ble vedtatt.
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