Særkretsting
16. april 2018

INNKALLELSE

Særkretstinget i OACK
Mandag 16. april 2018 kl. 18.00 på Snarøya

SAKSLISTE, Særkretsting OACK
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Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Velge møteleder, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen
Behandle klubbens årsmelding
Behandle klubbens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Vedta OACKs budsjett 2018
Velge revisor til å revidere klubbens regnskap
Valg i henhold til klubbens lover

Styret ønsker alle vel møtt.
Lillestrøm, 25. mars 2018
Etter fullmakt fra styret
Elin Ingvaldsen

4 - ÅRSBERETNING 2017
STYRET
Styret i OACK har i 2017 avholdt 4 styremøter.
Styrets medlemmer mottar ingen godtgjørelse.
Styret har i 2017 bestått av:
Styrets leder:
Elin Ingvaldsen
Styrets nestleder: Magnus Nedregotten
Styremedlemmer: Toril Ekeli, Robert Moore og Ludvig Skolt
Varamedlemmer: Halvor Fasting og Rune Waage
ØKONOMI/REGNSKAP
OACK har sunn økonomi. Hovedinntektskilden er kontingent fra divisjonsspillet
hvorav 90% av inntektene går til isleie. Rekrutteringsprosjektet finansieres av
tilskudd og oppsparte midler.
LIKESTILLING
Klubben har som mål å være et miljø der det råder full likestilling mellom
kvinner og menn.
INFORMASJON
Styret benytter mail og vår facebook side samt hjemmesiden www.oack.no til å
informere medlemmene og aktive i OACK.
DIVISJONSSPILLET
Styrets viktigste oppgave er å arrangere divisjonsspillet. I 2017/2018 sesongen
besto 1 og 2 div av 12 lag, og 3 div av 6 lag. Det ble arrangert enkeltserie i 1 og
2. divisjon og dobbel serie i 3 divisjon. Any double serien ble dessverre ikke
gjennomført i år, da det var for liten interesse.
Divisjonsspillet går fint for seg og arrangeres i Snarøy-, Jar- og Bygdøyhallen,
med 2 baner i hver hall.
Seriespillet avsluttes alltid med et uoffisielt KM individuelt i samsvar med
premieutdeling og særkretstinget.

REKRUTTERING OG STØTTE TIL JUNIORSATSNING
Styret har i samarbeid med alle 3 hallene i området drevet med aktivt arbeid mot
rekruttering av junior spillere. OACK har bidratt med støtte til elitesatsing,
klubbkvelder, og skolearrangement samt dekket alle turneringskontingenter for
våre juniorlag i juniorturneringer.
Jar, Bygdøy, Snarøya og Oslo har søkt og mottatt støtte fra OACK i 2017.

Oslo 25. mars 2018
……………………..
Elin Ingvaldsen
Styrets leder
sign.

…………………………..
Magnus Nedregotten
Styrets nestleder
sign.

…………………….
Robert Skolt
Styremedlem

…………………….
Robert Moore
Styremedlem

Sign.

Sign.

………………………….
Toril Ekeli
Styremedlem
sign.

5 - REGNSKAPET 2017
Se vedlegg 1

6 – INNKOMMENDE FORSLAG OG SAKER:
7 - BUDSJETT 2018
Se vedlegg 2

8 – VALG AV REVISOR
I perioden 2017 har Jan Erik Mattsson og Ada Ingvaldsen vært revisorer for
OACK. Styret foreslår gjenvalg av begge for neste periode.

9 - Valg av styret for OACK:
INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN
Valgkomitéens oppgave er å komme med forslag til valg av medlemmer til styret. Vår oppgave er å
foreslå personer som antas å kunne utføre sitt verv på en solid og god måte. Samtidig skal forslagene
innebære at begge kjønn blir representer og at kontinuitet blir sikret.
Valg av medlemmer til styret i OACK
Styret i OACK har i 2017 bestått av:
Elin Ingvaldsen
Magnus Nedregotten
Toril Ekeli
Robert Moore
Ludvig Skolt
Rune Waage
Halvor Fasting

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg
På valg

Valgkomitéen anbefaler følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Elin Ingvaldsen
Magnus Nedregotten
Ludvig Skolt
Toril Ekeli
Robert Moore
Rune Waage
Halvor Fasting

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år

Forslag: Særkretstinget gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til råd og utvalg i 2018, som
forbundstinget.

Valgkomitéen
Valgkomitéen har i 2017 bestått av:
•
•

Christian Lange
Sander Rølvåg

Bygdøy
Snarøya

Valgkomite for neste periode velges på særkretstinget

