Referat årsmøte 2017
Trondheim tangoklubb
1. Møteinnkalling og dagsorden
a. Godkjent uten kommentarer.
2. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å signere protokollen
a. Møteleder: Hjard Jensen
b. Referent: Hjard Jensen
c. Medlemmer til å signere protokollen: Torill Ellingsen og Laila Aksetøy
3. Gjennomgang av årsmelding v/ møteleder
a. Kommentarer:
i. Klubben: Brannverninspeksjon har foreløpig konkludert med at lokalene i
Båtsmannsgata havner i kategorien «forsamlingshus». Hvis dette blir endelig
konklusjon vil huseier måtte si opp leieforholdet da lokalet ikke tilfredsstiller
kravene til forskriftene med en slik kategori. Huseier jobber med å få endret
definisjonen slik at vi kan fortsette vårt leieforhold.
ii. Strategi: Styret har hatt en uttalt strategi om rekruttering og å beholde
medlemmer, spesielt etter fullført nybegynnerkurs. Årsmøtet oppfordret det
nye styret til å inkludere sosial mål i tillegg, f eks få flere til å delta sammen
på festivaler i inn- og utland.
iii. Milonga: Årsmøtet diskuterte om man bør flytte milonga til andre dager enn
fredager pga dårlig oppmøte. Det er forhold som teller både for og mot
dette. Det nye styret må vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres for å
gjøre milongaen mer attraktiv.
iv. DJ’s: Årsmøtet registrerer at Lars Hellemo flytter til Oslo i sommer. Lars har
vært en sentral skikkelse i tangomiljøet i Trondheim i en årrekke, ikke minst
som en svært dyktig og kunnskapsrik DJ som har stilt opp på svært mange
arrangementer. Årsmøtet ønsket å takke Lars spesielt for alt han har tilført
klubben og ønsker ham lykke til videre J.
v. Informasjonsarbeid: Årsmøtet presiserer at bruk av mail til tidligere
medlemmer og kursdeltakere er svært effektivt og oppfordrer det nye styret
til å bruke dette mer aktivt.
vi. Spørreundersøkelser: Her ønsket årsmøtet at det gjennomføres årlige
spørreundersøkelser med faste spørsmål for å kartlegge medlemmers
ønsker, behov og å fange opp trender.
vii. Rekruttering: Årsmøtet berømte styret for de gode resultatene man har
oppnådd med en aktiv rekrutteringspolicy og ønsker at dette følges opp
videre. Styret understreker at uten velvillig deltakelse fra mer erfarne
medlemmer ville vi ikke ha oppnådd slike resultater. Styret håper at mer
erfarne dansere fortsetter å hjelpe til ved nybegynnerkursene og på
practica/milonga ved å danse med nybegynnerne.
b. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.
4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse.
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a. Årsmøtet er fornøyd med et positivt resultat for 2016. Resultatregnskap og balanse
ble godkjent av årsmøtet.
b. Det ble ikke lagt fram noen revisorrapport på årsmøtet.
5. Styrets forslag til budsjett for 2017
a. Den største utgiftsposten for 2017 er leie av lokaler. Samtidig har klubben mulighet
for inntekter ved fremleie av lokalene. Vi har pr nå 2 leietakere som vil generere ca
40.000 i løpet av året. Budsjetterte inntekter på 60.000 for 2017 er i så måte relativt
konservativt. Styret ønsker likevel ikke å forskuttere leieinntektene mer enn dette og
legger opp til et budsjett som totalt sett omtrent balanserer i 0.
b. Den største inntektsposten er fortsatt nybegynnerkursene. Her takker årsmøtet
Torill og Terje spesielt for den innsatsen de har lagt ned i disse kursene, og alle de
andre kursene de har holdt.
c. Årsmøtet diskuterte muligheten for å få en fast instruktør til Trondheim, f eks en
eller 2 ganger i måneden. Årsmøtet ba det nye styret om å vurdere denne
aktiviteten, og gjerne at den blir selvfinansierende. Instruktører fra Sverige, Estland,
Litauen og Latvia ble nevnt som alternativer.
d. Budsjettet for 2017 ble godkjent.
6. Innmeldte saker
a. Styret foreslår endring av punkt 1 i Tangoklubbens vedtekter da styret ikke ser
poenget med å være økonomisk uavhengig av andre organisasjoner om det er mulig
å innhente støtte til drift av klubben. Vi ønsker også å inkludere Trondheims
nærområder.
Nåværende tekst:
1. Forening
Trondheim tangoklubb er en ideell og frivillig forening for fremming av
argentinsk tangodans i Trondheim. Foreningen skal være økonomisk uavhengig
av andre organisasjoner.
Forslag til ny tekst:
1. Forening
Trondheim tangoklubb er en ideell og frivillig forening for fremming av argentinsk
tangodans i Trondheim og omegn.
Forslaget ble vedtatt. Vedtektene oppdateres med den nye teksten.
b. Styret foreslår endring av punkt 2 i Tangoklubbens vedtekter for å inkludere aktivitet
i Trondheims nærområder.
Nåværende tekst:
2. Formål
Foreningens ideelle formål er å legge til rette for utvikling av tangomiljøet i
Trondheim, samt å ivareta medlemmenes interesser. Klubben kan drive virksomhet i
form av tangoaften, danseundervisning m.v. og virksomhet som er naturlig i forhold
til dette.
Forslag til ny tekst:
2. Formål
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Foreningens ideelle formål er å legge til rette for utvikling av tangomiljøet i
Trondheim og omegn, samt å ivareta medlemmenes interesser. Klubben kan drive
virksomhet i form av tangoaften, danseundervisning m.v. og virksomhet som er
naturlig i forhold til dette.
Forslaget ble vedtatt. Vedtektene oppdateres med den nye teksten.
c. Styret foreslår endring av punkt 3 i Tangoklubbens vedtekter for å ivareta
demokratiske prinsipper.
Nåværende tekst:
3. Medlemskap
Medlemskap kan tegnes av alle tangointeresserte. Kontingenten vedtas av årsmøtet
hvert år. Umyndige personer kan være medlemmer, men har ikke stemmerett på
årsmøtet.
Forslag til ny tekst:
3. Medlemskap
Medlemskap kan tegnes av alle tangointeresserte. Kontingenten vedtas av årsmøtet
hvert år.
Forslaget ble vedtatt. Vedtektene oppdateres med den nye teksten.
d. Styret foreslår endring av punkt 7 i Tangoklubbens vedtekter da det er lite
hensiktsmessig at årsmøtet må sammenkalles for å beslutte leieforhold. I tillegg
gjøres punktet kjønnsnøytralt.
Nåværende tekst:
7. Styrets oppgaver
Styret ivaretar foreningens interesser og representerer den overfor tredjemann.
Styret utarbeider budsjett og fører regnskap for klubben, utarbeider kursplaner,
sørger for lokaler til kurs og dansekvelder og engasjerer danseinstruktører. Styret
kan vedta å opprette komiteer, underutvalg el. l for organisering av klubbens
aktiviteter og engasjere daglig leder/forretningsfører el. l. Styret kan tildele prokura.
Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap tegner klubben og kan forplikte klubben
ved sin underskrift. Ekstraordinære forpliktelser, som f. eks langvarige leieforhold
over ett år, opptak av lån, kontrakter som medfører større forpliktelser i forhold til
klubbens økonomi må alltid forelegges og vedtas av årsmøtet. Forpliktelser utenfor
vanlig drift av klubben i henhold til vedtatt budsjett som er mer enn 20 % av
årsbudsjett anses som en større forpliktelse og skal forelegges Årsmøte. Styret
behandler normalt saker i møter med skriftlig innkalling med mindre styrets leder
mener saken kan behandles skriftlig eller per telefon. Styret fører protokoll over sine
møter.
Forslag til ny tekst:
7. Styrets oppgaver
Styret ivaretar foreningens interesser og representerer den overfor tredjepart.
Styret utarbeider budsjett og fører regnskap for klubben, utarbeider kursplaner,
sørger for lokaler til kurs og dansekvelder og engasjerer danseinstruktører. Styret
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kan vedta å opprette komiteer, underutvalg el. l for organisering av klubbens
aktiviteter og engasjere daglig leder/forretningsfører el. l. Styret kan tildele prokura.
Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap tegner klubben og kan forplikte klubben
ved sin underskrift. Ekstraordinære forpliktelser, som f. eks opptak av lån og
kontrakter som medfører større forpliktelser i forhold til klubbens økonomi må alltid
forelegges og vedtas av årsmøtet. Forpliktelser utenfor vanlig drift av klubben i
henhold til vedtatt budsjett som er mer enn 20 % av årsbudsjett anses som en større
forpliktelse og skal forelegges Årsmøtet. Styret behandler normalt saker i møter med
skriftlig innkalling med mindre styrets leder mener saken kan behandles skriftlig eller
per telefon. Styret fører protokoll over sine møter.
Forslaget ble ikke vedtatt.
e. Det ble fremmet et benkeforslag som et alternativ til forslag d:
Forslag til ny tekst:
7. Styrets oppgaver
Styret ivaretar foreningens interesser og representerer den overfor tredjepart.
Styret utarbeider budsjett og fører regnskap for klubben, utarbeider kursplaner,
sørger for lokaler til kurs og dansekvelder og engasjerer danseinstruktører. Styret
kan vedta å opprette komiteer, underutvalg el. l for organisering av klubbens
aktiviteter og engasjere daglig leder/forretningsfører el. l. Styret kan tildele prokura.
Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap tegner klubben og kan forplikte klubben
ved sin underskrift. Ekstraordinære forpliktelser, som f. eks langvarige leieforhold
med oppsigelse lengre enn 6 måneder, opptak av lån og kontrakter som medfører
større forpliktelser i forhold til klubbens økonomi må alltid forelegges og vedtas av
årsmøtet. Forpliktelser utenfor vanlig drift av klubben i henhold til vedtatt budsjett
som er mer enn 20 % av årsbudsjett anses som en større forpliktelse og skal
forelegges Årsmøtet. Styret behandler normalt saker i møter med skriftlig innkalling
med mindre styrets leder mener saken kan behandles skriftlig eller per telefon.
Styret fører protokoll over sine møter.
Forslaget ble vedtatt. Vedtektene oppdateres med den nye teksten.
f.

Styret ønsket å diskutere om klubbens midler bør settes inn i fond for å prøve å få
høyere avkastning enn dagens "høyrentekonto" på 0,1%. Eksempel innskudd 300.000:
• Odin Norge C - avkastning siste år: 14,67% = 344.010
• Odin Eiendom C: 15,64% = 350.433
• Odin konservativ: 5,4% = 316.200
Avkastning nåværende høyrentekonto: 300 pr år.
Laveste avkastning på et Odin-fond var for øvrig 2,14% forrige år (det finnes 18
forskjellige Odin-fond). Noen fond går også i minus.
Årsmøtet må si noe om klubben ønsker å ta risk knyttet til dette og om styret gis
fullmakt til å plassere midler i fond.
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