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BK Munken 
 

Stiftet 1. januar 1944  

 

ÅRSMØTE 14. mars 2022 

  

DAGSORDEN 
 

 

0. Åpning. 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

- Valg av ordstyrer. 

- Valg av referent. 

- Valg av to til å underskrive protokollen. 

1. Årsberetning for 2020 og 2021, vedta ansvarsfrihet. 

2. Årsregnskap 2020 og revisors beretning, vedta ansvarsfrihet. 

3. Årsregnskap 2021 og revisors beretning, vedta ansvarsfrihet. 

4. Valg av styremedlemmer iht. vedtektenes § 2-8. På valg er leder, sekretær, 

kasserer, styremedlem og varamedlem, alle for to år. 

5. Valg av revisor, for ett år. 

6. Valg av valgkomite, to medlemmer for to år. 

7. Valg av turneringsansvarlig for ett år. 

8. Videre drift av BK Munken, forslag fra styret. 

9. Fastsettelse av medlemskontingent. 

10. Forslag til årsmøtet. 

 

 

Sak 0. Åpning 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Ordstyrer: 

Referent: 

Underskriver protokollen: 

 

Sak 1. Årsberetning for 2020 og 2021 

Se eget dokument. 

 

Forslag til vedtak: Årsberetning for 2020 og 2021 godkjennes. Styret gis ansvarsfrihet. 

 

Sak 2. Årsregnskap for 2020 og revisors beretning 

Se eget dokument.  

 

Forslag til vedtak: Årsregnskap 2020 godkjennes. Styret gis ansvarsfrihet. 
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Sak 3. Årsregnskap for 2021 og revisors beretning 

Se eget dokument.  

 

Forslag til vedtak: Årsregnskap 2020 godkjennes. Styret gis ansvarsfrihet. 

 

 

Sak 4. Valg av styremedlemmer 

Leder, for to år  

Valgkomiteens forslag: Trond Eriksen, gjenvalg. 

 

Sekretær, for to år 

Valgkomiteens forslag: Per Heide, gjenvalg. 

 

Kasserer, for to år 

Valgkomiteens forslag: Frode Knudsen, gjenvalg. 

 

Styremedlem, for to år 

Valgkomiteens forslag: Kjell Wormdal, gjenvalg. 

 

Varamedlem, for to år 

Valgkomiteens forslag: Håvard Brøtan, gjenvalg. 

 

 

Sak 5. Valg av revisor 

Valgkomiteens forslag: Jørgen Larsen, for ett år, gjenvalg. 

 

 

Sak 6. Valg av valgkomité 

Styrets forslag: Jørgen Larsen, for ett år, gjenvalg. 

 

Styrets forslag: Lars Helde, for ett år, gjenvalg. 

 

 

Sak 7. Valg av turneringsansvarlig 

Valgkomiteens forslag: Kyrre Tangen (for ett år, gjenvalg) 

 

 

Sak 8. Videre drift av BK Munken 

Se siste del av årsberetningen. 

 

Forslag til vedtak: BK Munken drives videre uten å arrangere egne klubbkvelder, men 

med ønske om å gjenoppta aktiviteten dersom det skulle åpne seg en mulighet. Klubben vil 

fortsatt dekke deltakeravgift for lag i kretsserien og NM for klubblag.  
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Sak 9.  Fastsettelse av medlemskontingent 

Forslag til vedtak: Det kreves ikke inn halvårlig medlemskontingent til klubben iht. 

vedtektene. Dersom klubben fortsetter å drives uten å arrangere egne spillekvelder, vil 

klubben inntil videre dekke forbunds- og kretskontingent for dem som er medlemmer i 2022. 

 

 

Sak 10. Forslag til årsmøtet – ingen forslag er kommet inn 

 

 

 

 

Trondheim, 11.03.2022 

 

For BK Munken, styret 

Per Heide 

Sekretær 


