
Tid: 17. Januar 2018, 19:30 - 22:40
Sted: R1, NTNU Gløshaugen, Trondheim

Nestleder Ole Kristian Pedersen åpner møtet kl 19:35.

Ole Kristian Pedersen: Når vi setter i gang nå, så starter vi med å godkjenne de
stemmebertigede. Alle som er her nå får stemme. Vi skal stemme stemmebertigede, så
alle må ta fram ID-kort.

Tilsynelatende alle i salen tar fram ID-kort.

Marte Guro Arnesen: Kan alle bare holde de fram? Vi trenger to stk som skal være
tellekorps. Det kan vi ta først, og den første oppgaven blir å telle folk med ID-kort. Der har
vi èn, vi må ha to.

(Stine Røkenes og Alice Zakova ble valgt).

Dere kan bare komme fram hit med kortet deres. Kan alle holde kortet høyt i været?

Alle holder opp kortene. Det telles først en gang, men startes på nytt. 36
stemmeberettigede ble stemt opp. Et klapp ble gjennomført.

Magnus Rodahl klager på at det ikke har kommet noe regnskap. Resultatrapport og
balanserapport mangler, i følge Rodahl.

Eirik Palm sier det blir vanskelig å ta utgangspunkt i et budsjett uten det.

Marte Guro Arnesen sier at vi kommer til budjsettet senere, og at det ikke kan legges ved
fordi fristen er på fredag.

Magnus Rodahl skulle gjerne hatt rapportene, selv om de ikke er godkjent, fordi det gir en
mulighet til å se på tallene.

Referat Årsmøte NTNUI Volleyball

Sak 1 - Opptelling av stemmeberettigede

Sak 2 - Forretningsorden
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Ble stemt over ved akklamasjon. Salen klappet.

Marte Guro Arnesen forklarer reglene for årsmøtet. Ble lagt særlig vekt på at dirigenten kan
stoppe personer som bruker for lang tid. Det påpekes av Marte Guro Arnesen at andre
eventuelle saker må leveres skriftlig til dirigenten.

Videre er det viktig at alle saker avgjøres med simplet flertall, sier Marte Guro Arnesen.
Blanke stemmer telles ikke.

Ingen spørsmål ble stilt.

Marte Guro Arnesen beskriver hva rollen dirigent går ut på. Dirigenten er den som holder
årsmøtet sammen, fortsetter Arnesen.

Hvem har lyst, spør Marte Guro Arnesen. Ingen rekker opp hånda. Marte Guro Arnesen
sier at helst ingen i styret bør være dirigent, men siden hun selv ikke stiller til gjenvalg, så
stiller hun seg åpen til å være det. Det klappes. Dette blir Marte Guro Arnesens første
gang som dirigent, bemerker hun selv.

Arjan Festøy: Dette går sikkert bra, skjønner ikkje koffor vi skal vere så pripne.

Frammøtte i salen ler.

Eg fatter koffor vi skal drive og oppføre oss som småunga, sier Arjan Festøy videre.

Referenter Andreas Talberg og Thor Even Tutturen ble godkjent med et klapp.

Fredrik Nevjen og Karoline Halvorsen skal signere protokollen, ble salen enige om.

Fire stykker møtte opp sent, og fikk dermed ikke godkjent stemmerett.

Magnus Rodahl mente at vi kunne være uformelle, og likevel gi sentkommerne
stemmerett.

De fire holdt opp kortet, og ble godkjent, og totalt antall stemmeberettigede ble hevet til
40 (førti).

Beskrivelse

Sak 3 - Velge dirigent, to referenter og to til å
underskrive protokollen

Sak 4 - Årsmelding



Vegard Buset kommer fram på podiet. Han har primært skrevet årsmeldinga på egenhånd.
Den vises på storskjerm. Den største sportslige satsingen, breddelaget, presenteres.

Vegard Buset: To damelag og et herrelag har blitt opprettet, nytt av året. Videre er
lagkontrakter innført. Dette for å ligge i forkant av alle konflikter. Stort fokus har også blitt
gitt til streaming av kamper dette året. Bedre kvalitet og større omgang er faktorene, og er
grunnlaget for en stor økonmisk og tidsmessig innsats. Det nye styret oppfordres til å
være med i Norsk ToppVolleyball. Det anbefales også at styret er representert på TVN, for
å inspirere nye elever.

En kort oppsummering av sportslige resultater ble gitt. Godt oppmøte på mosjonsøkter på
Gløshaugen ble trukket fram. En tabell over alle lags resultater ble fremlagt. Det ble
presentert trenerstatus, hvilke fordeler trenere har, og hva som kreves av dem. Ble trukket
fram at styret er strekt imot harde krav om trenerkompetanse fra NVBF.

Vegard Buset: Opprykk av damelaget fra 1. div til eliteserien har gitt større utgifter. På
grunn av forskuddsbetaling fra hovedstyret i NTNUI ser resultatet i regnskapet bedre ut
enn det er.

Det ble tatt opp av Vegard at NTNUI ble svindlet for penger, men at kostanden ble
begrenset til under 3000 kr.

Vegard Buset: Det spås at et opprykk for D2A til 1. divisjon vil gi vesentlige økte
kostnader, og det foreslås progressiv treningsavgift for å komme kostnadene i møte.

En kort oppsummering av årets arrangementer ble presentert:

Neglspretten - vellykket.
MVGS - et skuffende overskudd
Hitra - vellykket. 20 flere deltaker enn i fjor.
1. div ranking i April - ikke arrangert enda.
Det må tas stilling til arrangering av NM U19.

Dommerkurs ble arrangert. Avtale med Vegard Buset (tilfeldigvis samme person som
presenterer) om dommerkurs. Vegard Buset fikk inn en setning om at han har blitt dommer
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Arrangement

Dommere



3. Vellyket snikskryt.

Vegard Buset: Alle facebooksider ble slått sammen.

Det rapporteres om lite aktivitet på hjemmesiden ntnuivolleyball.no. Et stort fokus på
sosiale medier dette året ble presentert. Det er gjort fokus på å både fremme topp- og
breddeidrett.

Vegard Buset: Streamingkomite har blitt opprettet. Alle kamper i mizunoligaen og 1. div
streames.

Tall fra streamene ble presentert.

Vegard Buset: Streaming i MVGS ble også gjennomført.

Vegard Buset: Mye aktivitet i dødens dal i 2017. Negelspretten ble arrangert. Nytt
bookingsystem via epost for baner i dødens dal ble tatt i bruk. Tilsynelatende vellykket.
Utbedringer av dødens dal har blitt diskutert i baneutvalget.

Spørsmål fra salen om å utdype svindelforsøket nevnt i årsmeldinga. Joakim Kalbakk fra
styret forklarte situasjonen nærmere, på et noe tåkete vis.

Magnus Rodahl var veldig fornøyd med årsmeldingen, den beste på mange år. Rodahl
kommer videre med en klage på at driftsresultater burde vært med i årsmeldingen. En
klage vedrørende regnskapet og driftsresultatet kom fra Rodahl.

Joakim Kalbakk svarte på spørsmålet klagen til Rodahl, og sier at dette ikke kunne legges
ved fordi tallet vil kunne endre seg drastisk dersom regnskapet endrer seg, og i med at
regnskapet ikke er godkjent enda. Han håper at neste års kasserer kan godkjenne neste
års regnskap før årsmøtet neste år.

PR / Info

Streaming

Sandvolleyball

Svindelforsøk

Kommentarer

Forslag til vedtak



Det foreslås å godkjenne ved akklamasjon. Salen klapper.

Joakim Kalbakk går opp på podiet. En PDF med regnskapet presenteres på storskjerm,
sammen med budsjettet som ble godkjent på NTNUIs årsmøte i 2017. Kalbakk
kommenterer generelt om regnskapet. Han håper at det utøves skjønn over resultatet.
Balansen legges også frem, hvor tallene heller ikke er endelige.

Joakim Kalbakk: Sponsorinntekter er ikke ført, da dette er lagt over til hvert enkelt lag.

Det gås gjennom hver post under "Salgsinntekt". Mye terminologi går over hodet på
referenten.

Joakim Kalbakk: Et lyspunt er 450 kr i leieinntekt på dødens dal. Mosjonsinnteker er ikke
ført inn i regnskapet, det kreves at de føres senere. Inntekt fra treningsavgiften har gått
opp, takket være breddelagene. Mer penger er tjent på julebord, men også mer brukt.

Joakim Kalbakk: Over 341 000 er brukt på reisekostnader. Ros til lag som reiser mye, bra
at de reiser på en billig måte. Dommergebyret er lavere enn forventet, mye takket være
lokale dommere. Det er brukt mye penger på innkjøp av kioskvarer. Trener og
instruktørutdanning har det blitt bevilget midler til, selv om det ble ikke budjsettert for. Er
brukt mye penger på lagdrakter. Er brukt mer penger enn ventet på hall og baneleie,
grunnet flytting av kamper. Inntekter fra lagdrakter har blitt ført på "prosjekter".

Joakim Kalbakk: Penger har blitt gitt til streamingutstyr, i henhold til avtale med
streamingkomiteen. Det bevilges mer penger til pizza til styret. Har fått gebyrer i
forbindelse med internasjonale overganger.

Til slutt ber Joakim Kalbakk alle i salen se bort i fra årsresultatet (i aller største grad), uten å
utdype det noe videre.

Sak 5 - Behandling av klubbens regnskap for
2017
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Joakim Kalbakk: Balanseposten "Bankkonto, drift" er veldig feil. Den skal ikke være 290
000, men heller nærmere 100 000.

Andre poster ble hurtig gjennomgått.

Magnus Rodahl ønsker forslag til vedtak.

Marte Guro Arnesen foreslår at ny kasserer skal få fullmakt til å sende inn
resultatregnskap.

Magnus Rodahl mener det er ekstremt mye feil, og at det umulig kan godkjennes. Han
mener det bør godkjennes på et nytt årsmøte. Kommentaren ble sagt i en krass tone.
Magnus Rodahl skriver ned sitt forslag til vedtak.

Styret skriver ned sitt eget forslag til vedtak.

Nytt innspill fra salen: Karoline Halvorsen lurer på om vi har gått kjempemye i minus eller
ikke.

Joakim Kalbakk svarer: Problemet er at vi er avhengig av HS-støtte. Vi avhenger å få
tilskudd fra HS. Store deler av året har vi likviditetsproblemer. Pengene fra budjsettet i
2017 vil ikke bli utbetalt før i 2018. Det er ikke nok penger på starten av året, uten å gå i
minus. Vi skal ikke bygge opp egenkapital.

Karoline Halvorsen spør igjen om vi har gått med overskudd eller ikke.

Joakim Kalbakk sier at vi gått i pluss.

Eirik Palm sier at det må være noe feil med HS-støtten. Tidligere år har det blitt praktisert
annerledes.

Siste innspill fra Magnus Rodahl: Jeg har en annen oppfatning enn deg, Joakim Kalbakk,
om balanse og regnskap. Ingen forskuddsmidler skal føres på regnskapet. Man bruker
penger først, og mottar HS-støtte i ettertid. Vi har et likviditetsproblemer, og det var derfor
vi arrangerte MVGS, men det har ikke fungert.

Joakim Kalbakk sier at vi har hatt likviditetsproblemer to ganger dette året, og har betalt
eksterne forpliktelser for å unngå ekstra kostander.

Thor Even Tutturen spør om noen kan forklare hva denne situasjonen handler om.

Balanse

Innspill fra salen



Magnus mener at det egentlig ikke er store uenigheter, kun hvordan ting skal føres i
regnskapet.

Joakim Kalbakk forklarer at tallene i regnskapet står på feil plass noen steder.

Arjan Festøy spør om vi kommer i mål til fredag 19. januar med regnskapet.

Joakim Kalbakk sier at med hjelp fra kassereren i HS, så vil det muligens gå i boks.
Ingenting definitivt ble sagt.

Arjan Festøy påpeker at om vi skal gi fullmakt til styret for å godkjenne regnskapet, så må
vi ha tillit til at kasserer kan få jobben gjort.

Vegard Buset spør om det vil få konsekvenser for gruppa om vedtaket til styret blir
godkjent.

Marte Guro Arnesen svarer at om styrets vedtak blir godkjent, så vil det ikke få noen
konsevenser. Blir vedtaket til Magnus Rodahl godkjent, så vil det bli et ekstraordinært
årsmøte.

Eirik Palm har en replikk hvor han anbefaler at gruppa ser et fullført regnskap, og sier
videre at det er en negativ utvikling om styret får fullmakt til å godkjenne regnskapet.

Avsluttende replikk fra Joakim Kalbakk: Regnskapet til dags dato er mangelfullt.
Ekstraordinær generalforsmaling høres unødvendig ut for å godkjenne regnskapet. Vi før
hente ut så mye HS-støtte som mulig, for å minke belastningen på egne medlemmer i
NTNUI Volleyball.

Eirik Palm sier at det blir feil å bruke ekstern revisor, siden ekstern revisor kun tar
stikkprøver. Eirik Palm sier videre at han har sett mange poster hvor HS-støtte er ført feil,
og det kan gjøre at HS trekker bunnlinja.

Forslag 1: "Regnskapet godkjennes ikke slik det foreligger, og har et ekstraordinært
årsmøte senere."

Forslag 2: ""Årsmøtet gir fullmakt til påtråppende styret og avtroppende kasserer til å
fullføre regnskapet, og få det godkjent av HS og ekstern revisor."

Magnus Rodahl sier at i henhold til loven, så skal årsmøtet enten godkjenne eller ikke
godkjenne regnskapet. Rodahl påpeker videre at det er feil i følge klubbens regler å gi
styret fullmakt til å godkjenne regnskapet på egenhånd. Klubben bør være åpen og alle
medlemmene burde får innblikk i klubbens økonomi.

Fremming av Forslag

Stemming av forslag



Avstemning ble gjort ved å vise fram NTNUI-kort.

Startes med å stemme over forslag 2.

Forslag 2 fikk 24 (tjuefire) stemmer.

Forslag 2 ble vedtatt, og et ekstraordinært årsmøte blir dermed nødvendig.

Vegard Buset presenterer at NTNUI Volleyball har likviditetsproblemer. Det foreslås at lag
som trener mye må betale mer i treningsavgift per semester.

Det foreslås nye treningsavgifter, hvor høyere divisjoner må betale mer. Dette ble
presentert som alternativ A.

Alternativ B ble også presentert, med en modell at alle spillere betaler 350 kr uavhengig av
lag.

Det presiseres at alternativ A gir mellom 30 000 og 40 000 mer i omløpsmidler (cash) til
klubben.

Marte Guro Arnesen presenterer et argument for alternativ B; elite og 1. div bidrar på
mange andre måter til klubben, særlig med tanke på trenerjobb og dugnad.

Karoline Halvorsen: Vil økt innbetaling fra de øvre lagene kun føre til at de selv får mer
støtte?

Vegard Buset: Dette er et grunnbeløp til klubben, og skal ikke gå spesifikt til at de beste
lagene får mer støtte.

Eirik Palm påpeker at forslag A er gjort slik at det er økt avgift basert på antall treninger.

Ole Kristian: De som er trenere får dekt treningsavgift. De vil derfor ikke bli påvirket i
denne saken.

Mathias Strømmen: Hvor mye betaler NTNUI for halltid?

Marte Guro Arnesen: Ingenting.

Vegard Buset: Tanken er at vi kunne tatt med flere studenter hvis vi hadde flere lag i
lavere divisjoner som trenger mindre per lag, og på den måten utnytte halltiden bedre.

Marte Guro Arnesen: At klubben har lag på elite- og førstedivisjonsnivå gir klubben en
mer attraktiv rolle, og hjelper til med rekrutteringen.

Sak 6 - Behandle treningsavgift



Alica Zakova: Elitelagene og 1.div gjør mye dugnad på hverandres kamper.

Vegard Buset: Dette er etter ønske fra lagene selv.

Jon Arnesen: Er det et alternativ å belaste ikke-studenter mer?

Marte Guro: Må dette bestemmes på årsmøte?

Marte Guro Arnesen presenterer reglementet til NTNUI Volleyball som sier at det er lov å ta
opp til tyve ganger av treningsavgift til ikke-studenter.

Klartan Klyve: Medlemmer som ikke er studenter betaler allerede mer penger til SiT.

Alice Zakova: Det er ikke mange ikke-studenter i lavere divisjoner.

Kjartan Klyve: Bør lag som betaler mer få høyere prioritet på treningstider?

Ole Kristian Pedersen: Det er allerede tatt en del hensyn til, og bør dessuten tas i interne
vedtekter til NTNUI.

Anne-Line Berg Korneliussen: Et oppsett der lag for prioriteringer basert på innbetalt
treningsavgift vil være svært vanskelig å gjennomføre.

Kari Buvarp: Det er kjipt for lag i lavere divisjoner å trene på dårlige tider, med tanke på at
de har veldig få treninger.

Forslag A: 36 (trettiseks) stemmer.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner de nye takstene i forslag A. Salen klapper.

Marte Guro Arnesen presenterer to forslag til budjsett. Begge forslagene presenteres på
storskjerm av Joakim Kalbakk. Ingen spørsmål for gjennomgangen starter.

(5 min kaffepause ble tatt her.)

Marte Guro Arnesen sier at saken må legges fram på en litt annen måte fordi regnskapet
ikke ble godkjent (ref: sak 5), og dirigenten forslår at det kan komme inn et forslag om å
ikke godkjenne budjsettet i dag. Likevel ønskes det å vise to budsjettforslag - et med
opprykk til 1. divisjon for damelaget, og et uten opprykk. Dette for at medlemmer skal
kunne gi innspill.

Avstemming

Sak 7 - Budsjett



Joakim Kalbakk: Et opprykk for D2A til 1. divisjon vil medføre en del økte kostnader. Vi
går en annen fremtid i møte med et nytt lag i 1. divisjon. Argumentet fra i fjor fra D1 sa at
det var et stort kostnadsgap fra 2. divisjon til 1. divisjon.

Det er utarbeidet to budsjettforslag, et med opprykk (forslag 1), og et uten (som nevnt
tidligere) (forslag 2). Det som er hovedsakelig av interesse er forventet søknad om økt
støtte fra hovedstyret i NTNUI.

Det må vurderes hvorvidt man fortsatt skal budsjettere med sponsorinntekter. Gjeldende
sponsoravtale med Orkdal sparebank nevnes. HS-støtte er oppjustert, og det samme
gjelder reisekostnad. Dette på grunn av opprykk fra 2. div til 1. div med et kvinnelag.

Hva dommerutgifter gjelder, så har det flyttet dommere til trøndelag, i tillegg til eminente
Vegard Buset, og dette håpes at gir lavere dommerutgifter neste år.

Dette konkluderer budsjettforslaget, avslutter Joakim Kalbakk.

Arjan Festøy: Hvis vi nå bestemmer oss for å godkjenne opprykksforslaget, så går vi god
for et nytt lag i 1. divisjon? Vil dette påvirke prosentdelen av dekt reisestøtte som er
gjeldene?

Eirik Palm: Ikke se på dette forslaget som et sportslig forslag, kun et økonomisk forslag.
Det gir økonomisk mulighet til opprykk, men det er ikke dermed sagt at det er en sportslig
ambisjon.

Ole Kristian Pedersen: Det er det påtroppende styret som må beslutte om det skal
sendes inn en søknad om nytt damelag i førstedivisjon eller ikke.

Joakim Kalbakk: Det som årsmøtet vedtar legger rammene for hva det neste
påtroppende styret har mulighet til å søke om. Det er veldig ugunstig å søke om mindre
enn man bruker, da det ikke gis støtte for fra HS på noen måte.

Jon Arnesen: Tidligere har eventuelt opprykk vært en egen sak på årsmøtet, hvorfor er
ikke det gjort i år?

Vegard Buset: Opprykket var ikke en egen sak i fjor, men en diskusjon som ble tatt opp
av D1.

Arjan Festøy: Så dette gir indirekte en mulighet til et opprykk?

Marte Guro Arnesen: Ja.

Kjartan Klyve: Vi bør legge til rette for dette, og det er dårlig gjort å ikke gi D2A
muligheten de fortjener.



Magnus Rodahl: (Først en krass kommentar om replikk på replikker). Det er naturlig å gi
styret handlingsrom for opprykk, så kan man heller gå tilbake på det senere. Problemet er
bare hvis vi bevilger for lite penger, og allikevel velger å rykke opp. Understreker at vi ikke
bør godkjenne dette budsjettet, fordi vi ikke har grunnlag, og jeg syns mange tall er rare.
Hvorfor er ikke ranking 3 i 1. div budsjettert med? Post 3152 har avvik som bør rettes opp
i. Post 4010 startkontigent, regnskapet sa 280000, men budsjettet er 270000. Det er ikke
budjsettert med representasjonskostander, det er fem viktige møter hvor NTNUI bør være
representert: TVN, NTV (og noen andre møter som referenten ikke fikk med seg).

Marte Guro Arnesen: Gode innspill.

Magnus Rodahl: Jeg savner et reisebudsjett som er mer detaljert fra hvert lag. Det er noe
hovedstyret setter ekstremt stor pris på. Det gjør det lettere for dem å innvilge de store
summene som det er. Det er bedre enn å dra et tall ut av lufta. Det viktigste hovedstyret
ser på er kommentarfeltet på hver post. Når det står blankt, så taper man flere hundre
tusen fra hovedstyret fordi de ikke innvilger poster uten kommentarer.

Eirik Palm: Se på fjorårets budsjett, det var godt kommentert. (Godt utført snikskryt,
ref.anm.).

Ole Kristian Pedersen: Er det budsjettert med at et tredjedivisjonslag rykker opp til
andredivisjon og at det blir startet et nytt tredjedivisjonslag?

Marte Guro Arnesen: Det er mye som kan skje - det kan hende at elitelaget ikke kan
spille en ekstra sesong. Da blir det ikke aktuelt å rykke opp med et nytt lag, da må heller
elitelaget rykke ned. Da vil vi ikke få problemer. Vi søker for å ha muligheten.

Vegard Buset: Post på dommerutdanning, 10 000 kr - hva er tanken med det?

Joakim Kalbakk: Kommentar fra forrige budsjett er at dommerposten var altfor lav. Vi
ønsker å utdanne flest mulig dommere, for å øke kompetansen i klubben. Med tanke på
trenere, ønsker vi også å øke den posten. Det kommer av kravet fra forbundet som krever
treningerutdanning.

Ole Kristian Pedersen: Kan dommerposten brukes til å dekke reise i forbindelse med
dommerutdanning?

Eirik Palm: Nei.

Marte Guro Arnesen: Posten bør ha en viss størrelse, for å ha handingsrom til å leie inn
instruktører eller andre nødvendige ting. Jeg mener at posten fortsatt er for lav (10 000 kr).

Eirik Palm: Hvorfor har vi budsjettert med 5000 kr i bøter?



Marte Guro Arnesen: Jeg får mye bøter fra forbundet, særlig vedrørende spillere som
spiller med annet nummer enn det som sto i poengliga. Det gjelder også bøter for flytting
av kamper. Det skal også dekke ting som vi ikke kan kontrollere - f.eks. at NTNU bruker
hallen og flytter oss ut, og som gjør at vi må flytte kamper, som igjen gir oss bøter.

Joakim Kalbakk: Vi er en stor gruppe, og forventer bøter.

Jon: Hvor går grensa for personlige bøter?

Marte Guro Arnesen: Det er en grunn til at vi har forslag i år om å legge inn sånne ting i
vedtektene, sånn at vi har spillerom om noen skulle spy på teppet på julebordet.

Eirik Palm: Det er ikke budsjettert med lønn (tidligere 5000 kr, ref. anm.), hvorfor er det
fjernet?

Joakim Kalbakk: Fordi ParaVolley utgår.

Forslag 1: Årsmøtet godkjenner ikke budsjettet.

Salen klapper, og forslag 1 blir godkjent.

Marte Guro Arnesen presenterer: Vi ønsker å jobbe mot det gruppa ønsker, og ikke bare
det styret ønsker.

Forslag til vedtekter blir presentert på storskjerm. (Styrets forslag til vedtekter ble lagt ved
med innkallelsen. Se detaljer i eget dokument).

Magnus Rodahl: Veldig positivt at vedtekter legges frem, det trengs. Det ser veldig bra
ut. Nå sa vedtektsteksten i fjor at det skulle legges frem på årsmøtet, men hadde vært fint
med en ekstra høring, så vi ikke sitter her i hele kveld.

(Rodahls personlige bidrag til ekstra tidsbruk blir ikke kommentert.)

Magnus Rodahl kommenterer videre: Hvorfor er det brukt gruppestyret fremfor
volleyballstyret i dokumentet? Foreslår at alle instanser av "gruppestyret" byttes ut med
"volleyballstyret".

Kommentar på 5.4 - jeg mener at det ikke er noe poeng å ha denne posten i vedtekene,
de sier ingenting. Endringsforslag er "styret har ansvar for at det er ansvarlig sportslig og
økonomisk at det er lag i elite- og førstedivisjon".

Avstemming på vedtak

Sak 8 - Forslag til vedtekter i gruppa



(Magnus Rodahl bemerker at han ikke er ferdig.)

Kommentar på punkt 6.2 - Jeg vil ha nevnt et regnskap. Endres til "Hvert lag skal føre
enkelt budsjett og regnskap som viser en oversiktlig framstilling av lagets totale inntekter
og utgifter".

Marte Guro Arnesen: Det er en grunn til at det står "undersøke" i 5.4 - styret skal
undersøke, ikke jobbe for at det er et lag.

Eirik Palm: Styret har ansvar for at driften er forsvarlig og økonomisk.

Marte Guro Arnesen: Hele poenget er å spesifisere fordi vi er en stor klubb.

Eirik Palm: Det skal jo gjøres uansett. Man skal hele tiden vite om tilstanden er
økonomisk forsvarlig.

Marte Guro Arnesen: Du forsto ikke poenget mitt.

Kjartan Klyve: Det er ugunstig å vedtektsfeste papirmøllen det er å ha budsjett og
regnskap for hvert lag, særlig for breddelagene.

Marte Guro Arnesen: Om du har et forslag om at budsjett og regnskap ikke skal gjelde 3.
div, kom med et skriftlig forslag.

(Kjartan Klyve og Eirik Palm har en diskusjon om budsjettfrister.)

Ole Kristian Pedersen: I fjor var vi i en situasjon hvor budsjettet var sendt til hovedstyret
før årsmøtet, og det var ikke spesielt gunstig.

Marte Guro Arnesen: Kan alle levere inn skriftlige forslag?

Magnus Rodahl: Dette kan føles som flisespikkeri, men det er ekstremt viktig. At ting er
riktig og godt formulert gjør at man får færre misforståelser. Dette (vedtektene, ref. anm.)
er noe som må følges absolutt i fremtiden.

Thor Even Tutturen: Kan det endres neste årsmøte?

Magnus Rodahl: Ja.

Vegard Buset: Angående punkt 5.4, det er en stor forskjell på om styret "undersøker",
enn om styret er ansvarlig for å jevnlig arbeide for at det er en sportslig og økonomisk
grunnlag for å ha lag i elite- og 1. divisjon.

Magnus Rodahl: Hvem har da ansvar?

Vegard Buset: NTNUI kan ikke stå ansvarlig for at det er eliteserielag i Trondheim.



(Alle forslag er nå levert inn).

Marte Guro Arnesen spør om hun kan dele forslaget i Magnus Rodahl i to (ikke figurativt,
ref. anm.).

Forslag 1: "Styret har ansvar for at det er sportslig og økonomisk grunnlag for å ha lag i
elite- og 1. divisjon."

Forslag 2: "Styret har ansvar for å undersøke at det er forsvarlig grunnlag for å ha lag i
høyere divisjoner."

Forslag 1 fikk 3 (tre) stemmer.
Forslag 2 fikk 35 (trettifem) stemmer.

Forslag 2 vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

Anne Line kom med et forslag om å gjøre budsjett og regnskap obligatorisk for lag i
seriespill (alle andre enn breddelagene, ref. anm).

Anne-Line Berg Korneliussen: Dersom det står "anbefale" så vil ingen gjøre det.

Eirik Palm: Uten å pålegge for mye arbeid for styret, så bør alle ha et budsjett.

Magnus Rodahl: Lagene bør føre budsjett og regnskap fordi det gjør styrets jobb enklere.
Dette bør pålegges alle lag. Et budsjett får lagene til å tenke over utgiftene før sesongen.
En liten jobb som gjør det mye enklere for styret.

Thor Even Tutturen: Dersom lagene ikke har peiling på sine utgifter (i følge utsagn fra
Magnus, ref. anm.), hvordan skal de da føre budsjett før sesongen? Kan man ikke bruke
fjorårets regnskap dersom det foreligger?

Magnus Rodahl: Reiseutgiftene varierer mye fra år til år, det er ingen oversikt per nå.

Alice Zakova: Det hadde vært deilig om styret hadde et dokument å lene seg på.

Jon Arnesen: Det er null stress å sette opp et budsjett og et regnskap, alle lagene bør
gjøre dette.

Marte Guro Arnesen: Styret har hatt problemer med å ha ordentlige argumenter når vi
har økonomiske utfordringer. Klubben får store utgifter på grunn av enkelte lag. Budsjett
og regnskap vil hjelpe styret i denne jobben.

Avstemming punkt 5.4

Diskusjon av forslag til 6.2.2



Kjartan Klyve: Vi risikerer å pålegge alle lag ekstra mye papirarbeid.

Joakim Kalbakk: Hva er konsekvensen av å ikke følge vedtektene?

Først ble en avstemning holdt.

Forslag 1: "Hvert lag anbefales å føre et enkelt budsjett og regnskap som viser en
oversiktlig fremstilling av lagets totalte innteker og utgifter."

Forslag 2: "Hvert enkelt lag skal føre et enkelt budsjett og regnskap som viser en
oversiktlig framstilling av lagets totale inntekter og utgifter."

Forslag 1 fikk 5 (fem) stemmer.

Forslag 2 fikk 30 (tretti) stemmer.

Forslag 1 har nå falt.

På dette tidspunktet kom et nytt forslag inn.

Forslag 3: "Hvert lag i seriespill skal føre et enkelt budsjett og regnskap som viser en
overtsitklgi framstilling av lagets totale inntekter og utgifter."

Det stemmes på nytt over forslag 2.

Stemmeberettigede telles på nytt (folk har forlatt møtet) - det er nå 37 (trettisju)
stemmeberettigede.

Forslag 2 fikk 25 (tjuefem) stemmer, og fikk dermed 2/3 flertall (hårfint.)

Forslag 3 falt.

Forslag 2 vedtatt.

Forslag: "Årsmøtet godkjenner reviderte vedtekter".

34 (trettifire) stemmer for, og forslaget vedtas.

Avstemming punkt 6.2.2

Vedtak vedtekter

Sak 9 - Behandle forslag til formuleringsendring
i en av idrettslagets statutter



Marte Guro Arnesen åpner med at hovedstyret ikke støtter seg til statuttene. Det ønskes at
statuttene blir oppdatert, så vi slipper tolkningsspørsmål. Et eksempel på det er at
hovedstyret ikke godkjenner tilknytning til gruppa, når volleyballgruppa spesifiserer
spesifikt at vi føler at personen er en del av gruppa.

Marte Guro Arnesen presenterer nytt forslag til statutter, hvor essensen er at gruppestyrets
anbefalinger skal gå foran hovedstyrets anbefalinger med mindre det er god grunn til å ikke
gjøre det.

Eirik Palm: Jeg synes dette er en viktig sak for volleyballgruppa. Jeg håper mange
kommer til hovedstyrets generalforsmaling, og stemmer for dette forslaget.

Magnus Rodahl: Jeg vil berømme styret for et veldig godt forslag, se muligens på
formuleringen på punkt 4. Jeg måtte lese den tre ganger før jeg forsto den. Det er lurt at
så mange som mulig stiller opp på generalforsmalingen til hovedstyret.

Marte Guro Arnesen: Viktig at gruppa stiller seg bak denne på generalforsamlingen
dersom dette blir vedtatt.

Ivar Råheim: Punkt fire (fyller inn: "så nært personen ikke vil ta en plass som kunne vært
fylt av en student ved NTNU") burde kanskje reformuleres - ethvert medlem utenfra tar jo
en plass for en student som kunne blitt medlem.

Vegard Buset: I noen situasjoner kan vi ikke stille med kun studenter, det er i tilfeller
sportslig nødvendig å stille med ikke-studenter.

Forslag: "Gruppa fremmer endringsforslaget på kommende generalforsamling". Salen
klapper.

Innsendt av: Henrik Skogen (H1)

Magnus Rodahl: Dette blir detaljstyring, dette gjør ting bare fryktelig komplisert. Vi kan
ikke endre frister fra øvre hold. Jeg ber årsmøtet stemme ned begge forslag til vedtak, og
så kan heller styret ta til etteretning hva som ble diskutert.

Avstemning

Sak 10 - Innkomne saker

Undersak 1 - Dato for årsmøte i NTNUI Volleyball og
frist for innsending av budsjett.



Vegard Buset: Jeg vil støtte volleyballstyrets forslag til vedtak. Det gir handlingsrom - vi
kan jo prøve.

Eirik Palm: Jeg skjønner ikke hva saken handler om.

Marte Guro Arnesen: Henrik mener at vi bør gjøre det slik at ikke ting kræsjer. Men det
kan finnes muligens finnes andre måter, som styret anbefales å undersøke.

Henrik Skogens forslag: 0 (null) stemmer.
Volleyballstyrets forslag: 16 (seksten) stemmer.

Begge forslagene faller.

Innsendt av: Henrik Skogen (H1)

Vegard Buset: Det er en skam at Region Trøndelag ikke betaler en eneste krone til
dommere i rankingturneringer. NTNUI Volleyball har ikke midler til å gjøre dette, det må
regionen gjøre. Vi vil at volleyballstyret skal kreve at regionen starter å betale dette.

Arjan Festøy: Hvis det blir påbudt av regionen av vi må betale, så vil hovedstyret dekke
det?

Magnus Rodahl: Det Vegard Buset prater om er vel og bra, men det faller utenfor det
som er saken, slik jeg tolker det. Det handler først og fremst om man skal vurdere
dømming som en annen type dugnad enn å stå i kiosken? Det som har vært praksis er at
vi har likestilt de to oppgavene, og det blir ikke rettferdig at man gir penger for det ene og
ikke det andre.

Thor Even Tutturen: Bør ikke dommere som tar kurs belønnes mer, for å løfte
dommernivået?

Marte Guro Arnesen: Ingen klubber i Trøndelag betaler sine dommere under turneringer.
Det er folk som jobber døgnet rundt med dugnadsoppgaver, og vi bør finne andre måter
enn økonomisk belønning, f.eks. fritak fra andre oppgaver.

Arjan Festøy: NTNUI Volleyball bør jobbe med å heve nivået på dommerne.

Vegard Buset: NTNUI kan ikke ta ansvar alene, men må fremme dette forslaget for
forbundet.

Avstemning

Undersak 2 - Betale dommere som dømmer for klubben
i turneringer vi arrangerer



Eirik Palm: Betaler vi ikke semifinale og finale per i dag i 2. div rankinger?

Vegard Buset: Jo, men jeg vil ha betaling for alle kamper.

Alice Zakova: Fikk dommerne under MVGS betalt?

Vegard Gjerde Buset: Dommerne dømte på dugnad og fikk ikke betalt.

Magnus Rodahl: Hva diskuterer vi egentlig her? Om man skal betale alle dommere på
ranking? Det er ikke på sakslista. Dette går på dommere i turneringer vi arrangerer.

Marte Guro Arnesen: Den generelle diskusjonen er nyttig for at alle skal kunne danne seg
en mening.

Magnus Rodahl kommer med et forslag, og styret trekker sitt vedtak.

Forslaget til Henrik Skogen (står i sakspapirer): 0 (null) stemmer.

Forslag fra Magnus Rodahl: "NTNUI skal anse dømming på turneringer i regi av klubben
som funksjonæroppgaver på lik linje med oppgaver på hjemmekamper": 30 (tretti)
stemmer.

Forslaget til Volleyballstyret (står i sakspapirer): Ikke stemt på, så det faller.

Forslaget til Magnus Rodahl ble vedtatt.

Innsendt av: Henrik Skogen (H1)

Magnus Rodahl: Dette er ikke en sak som årsmøtet bør ta opp. De økonomiske
konsekvensene er store. Om vi vedtar forslagene framlagt, så må dette tas opp på nytt i
årsmøte om det skal endres. Ikke gunstig.

Saksfremlegger sitt forslag til vedtak: Trenere burde få: 0 kr i treningsavgift og gratis
trenergenser".

Volleyballstyret sitt forslag til vedtak:: Ordningen vi har hatt høsten 2017 opprettholdes.

Forslag fra Ole Kistian Pedersen: Styret gis fullmakt til å bestemme trenernes goder
basert på klubbens økonomiske situasjon. Styret skal ta årsmøtes diskusjon til etteretning.

Avstemning

Undersak 3 - Goder for trenere i klubben

Avstemnning



Volleyballstyrets forslag: 0 (null) stemmer.

Henrik Skogens forslag: 0 (null) stemmer.

Ole Kristian Pedersens forslag: 36 (trettiseks) stemmer.

Ole Kristian Pedersens forslag vedtas.

Valgkomiteen ved Kari Buvarp og Ingrid Tveitan Flåte kom opp på podiet. Det sies at de
har gått til de fleste lag om de har noen de vil ha i styret. Det var svært lite fra lagene
generelt, mye bedre å spørre personer direkte. Forslag til nytt styre er framlagt på
storskjerm.

Rolle Navn

Leder Ole Kristian Pedersen

Nestleder Vegard Gjerde Buset

Arrangement Jostein Kveim Grønås

Sosial Ingvild Lervåg

LedeInfo/Some Stine Røkenes Svinsaas

Sandvolleyball Pernille Wiersholm

Materialansvarlig Jostein Lima

Sponsor Mads Sundseth

Kasserer Lene Erdal

Vara Elias Vølstad Bogen

Nye medlemmer (med unntak av Pernille Wiersholm og Jostein Kveim Grønås) kom opp
på scenen.

Leder ble godkjent ved akklamasjon.
Nestleder ble godkjent ved akklamasjon.
Resterende styremedlemmer godkjent ved akklamasjon.
Varagodkjent ved akklamasjon.

Sak 11 - Nytt styre



Ole Kristian Pedersen påpeker avslutningsvis at ved neste årsmøte så bør alle i neste
styre være tilstede.

Marte Guro Arnesen starter saken med å si at vi må forhindre at et nytt styre blir valgt av
det forrige styret.

Fredrik Kjemperud: Sett at årets valgkomite flytter fra byen, kan de da ringes til?

Marte Guro Arnesen: Når den nye valgkomiteen blir satt skal den forrige valgkomiteen
bestemme selv.

Vegard Buset: For å sikre uavhengighet så er dette godt nok.

Arjan Festøy: Man kan også legge til "blablabla", hvis det ikke lar seg gjøre faller ansvaret
til det nåværende styret.

Marte Guro Arnesen: Det vil uansett automatisk skje.

Styrets forslag ble godkjent ved akklamasjon.

Avtroppende leder Marte Guro Arnesen takker for to fine år. Arnesen mottar stående
applaus fra salen.

Og med det avsluttes det tre timer lange årsmøtet.

Sak 12 - Valg av ny valgkomite.

Avstemnning

Avslutning

Signaturer
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