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1.Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste var sendt ut på e-post til medlemmene 30 dager i forveien, med påminnelse og
oversikt over mottatte saker siste uken før møtet.

2.Valg av møteleder og referent
Eirik Reksten ble valgt til møteleder og referent.

3.Årsberetning 2016/17
Årsberetningen ble godkjent med følgende endring. Ollie McBurnie endres til Oliver McBurnie.

4.Regnskap 2016/17
Sesongen viste et overskudd på 9 kroner. Nedgangen fra året før forklares med deltagelse i supportercupen
og forenkling av medlemskap og lavere kontingent.
•Regnskapet ble godkjent etter å ha lagt til kontonummer for påmelding til supportercupen.

5.Medlemskap og kontingent 2016/17
Vi viderefører medlemskap og kontingent fra forrige sesong.

6.Skandinavisk Supporterklubb
Vi vedtok å utvide til å også omfatte Sverige og Danmark. Styret skal følge opp dette med markedsføring på
nett og arbeid for nytt navn på klubben. Navn skal tas opp igjen på ekstraordinært årsmøte. Følgende
vedtektsendringer ble vedtatt:
• §2 Formål - Endres til:
•

«Supporterklubbens formål er å samle det skandinaviske miljøet med supportere av Swansea
City, å støtte Swansea City Association Football Club i medgang og motgang, samt å fremme
interessen for og kunnskapen om Swansea City i Norge, Sverige og Danmark.»

• §16 Styret - Første avsnitt endres til
•

«Klubben ledes av et styre på minimum 3 og maksimum 5 medlemmer som velges på
årsmøtet. Hvert av de skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark har en kvoteplass
hver i styret. Styrets sammensetning er leder, nestleder, økonomiansvarlig og opp til 2
ordinære styremedlemmer. Leder velges for 1 år av gangen, mens øvrige medlemmer velges
for 2 år av gangen.»

7.Medlemskort 2017/18

Vi vedtok å lage enkle medlemskort gjennom å laminere disse selv. Bård Olav Nilsen får ansvar for å
produsere disse. Vi ser på muligheten for å bruke tjenester som f.eks. Fiverr for å jobbe frem et relativt billig
design.

8.Innkomne forslag
§6 i vedtektene endres:
«Medlemmer som skylder kontingent for inneværende sesong, har ikke stemmerett eller andre rettigheter.
Medlemmer som skylder kontingent for to sesonger eller mer kan strykes som medlemmer av styret.»
§9 i vedtektene endres:
Første avsnitt endres til «Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mai/juni måned.»
Det settes til side 700 kroner for å dekke en uttrekkspremie blant alle medlemmer som har betalt inn
kontingent tidlig på høsten.

9.Budsjett 2017/18
Budsjett er godkjent etter oppdatering for porto for medlemskort og en post for uttrekkspremien blant alle
medlemmer.

10.Valg 2017/18
• Leder/Økonomiansvarlig – Eirik Reksten
• Styremedlem – Bård Olav Nilsen
• Styremedlem – Arnfinn Storsveen
• Varamedlem – Roy Martin Henriksen

