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ÅRSMØTE
FEBRUAR 2016
Innkalling, saksliste, regnskap, valg av tillitsvalgte

Styrets Oppgaver
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonledds regelverk og vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for
disse, dette etter behov.
d) Representere idrettslaget utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Innkalling til årsmøte/generalforsamling – februar 2016
Årsmøtet i Oslo Sipalki Klubb, avholdes lørdag 13. februar 2016, kl. 14:00 i Solberglia 9, 3058
Solbergmoen. Dette er en privat adresse og vi ber alle som ønsker å delta om å melde i fra på
forhånd. Alle medlemmer kan sende inn forslag til saker som kan tas opp, forslagene må være sendt
til styret innen mandag 25. januar.
Alle klubb- og styremedlemmer er innkalt. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig
medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemforpliktelsene. Det er obligatorisk møteplikt for
styret. Representanter fra forbundene og andre tilskuere har lov til å delta på møtet uten stemmerett.
Til behandling foreligger:
1. Konstituering
A. Godkjenning av de stemmeberettigede.
B. Valg av møteleder
C. Opptak av navnfortegnelse
D. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
E. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
F. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
2. Revisors beretning
3. Innkomne forslag
 Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016
 Utmelding av Norges Kampsportforbund
 Vi åpner opp for eventuelle forslag som presenteres og diskuteres på møtet.
4. Godkjenning av budsjett for 2016 og regnskap for 2015
5. Behandle klubbens organisasjonsplan
6. Valg av tillitsvalgte
 Leder og nestleder
 1 styremedlem og 1 varamedlem
 Øvrige valg i henhold til årsmøte-vedtatt organisasjonsplan
 2 revisorer
 Valgkomité
 1 hovedansvarlig, og 1 vara-ansvarlig for politiattester
7. Vedlegg
 Styrets årsplan
Oslo, 13. februar 2016
Styret i Oslo Sipalki Klubb
Daniel Chu

Kjetil Slåttsveen Borgan

Stig Magnus Halvorsen

Adem Dzuvic

Generell informasjon om Oslo Sipalki Klubb

Tillitsvalgte
Siden forrige ekstraordinære årsmøte har klubbens tillitsvalgte vært følgende:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

Daniel Chu
Kjetil Slåttsveen Borgan
Stig Magnus Halvorsen

Utøver
Utøver
Svart belte, 1. dan

Varamedlem

Adem Dzuvic

Svart belte, 1. dan

Tillitsvalgte og ansatte
Av klubbens 4 styremedlemmer som fortsatt har et aktivt verv er det 4 menn og 0 damer. Klubben er
positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke kommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn,
bakgrunn, religion og seksualitet ved valg og ansettelser.
Klubben baserer seg rent på frivillig arbeid, verken daglig leder, instruktører eller styremedlemmer
mottar penger for arbeidet de utfører i klubben. Daglig leder er Hugo Anibal Garcia Gonzalez (svart
belte, 6. dan).

Forretningsførsel og revisjon
Regnskap og budsjett for 2015 foreslås godkjent av revisorer, se punkt 2. revisors beretning. Klubbens
revisorer for 2015 er Ivar Skoglunn (ekstern) og Rosa Mariaca Belseth (ekstern).

Valgkomité
Valgkomitén består av Elvir Duric (leder), Hugo Anibal Garcia Gonzalez, og Maria Nordbø Baugstø.
Varamedlem er Adem Dzuvic.

Organisering
Kampkunsten kom til Norge med Master Hugo Garcia i Juni 1992. Klubben ble først drevet privat, og
ble etter hvert registrert i forbundene under navnet «Oslo Si Pal Kido klubb». I perioden 2005-06
klarte ikke klubben følge forbundenes krav og vi mistet vårt medlemskap. Da gikk vi sammen med
Frogner IL (Sørum kommune) og var med dem frem til 2009. Deretter gjenopptok vi vårt medlemskap
i forbundene og vi registrerte oss i Brønnøysundregistrene og frivillighetsregisteret. I 2011 endret vi
navn til «Oslo Sipalki Klubb».
I dag utøves treningen Hokksund turnhall (Lyngveien, 3300 Hokksund). Vi har for tiden ingen faste
treningslokaler i Oslo.

1. Idrettslagets årsmelding
Årsmøtet 2015 ble avholdt onsdag 11. februar i Hokksund turnhall. Valg ble gjennomført og styret har
holdt seg hele året.
Per 31.12.2015 hadde klubben 19 aktive medlemmer. 8 voksne over 16 år, og 11 barn. 4 av de voksne
er instruktører med svart belte. Totalt har klubben utdannet 7 norske svartbelter i Sipalki. Alle
svartbeltene er gradert av Grandmaster Soo Nam Yoo.
Styret har hatt 4 styremøter og 4 saker er blitt behandlet av styret. Klubbens økonomi er liten, men
stabil. Dette grunnet vår frivillighetsbaserte organisasjon uten økonomisk kompensasjon.
Vi har de siste årene slitt med å rekruttere nye medlemmer og å beholde gode treningslokaler. Dette
gjør at økonomien vår ikke har vært på topp de siste årene. I forhold til tidligere år reflekter
regnskapet for 2015 og 2014 en intensivering i vår markedsføring, som har ført til negativt regnskap
begge år. Dette er ikke et problem som en non-profit-organisasjon, og vi har nok penger på bok.
Markedsføringen har dessverre ikke hatt ønsket effekt.
Helga 25-26. april 2015 deltok vi på Aktiv 2015 i Norges Varemesse Lillestrøm, sammen med Norges
Kampsportforbund (NKF). Vi stod på stand sammen med NKF og andre stilarter. Her fikk mange barn
og voksne prøve Sipalki, og vi hadde generelt sett en god opplevelse. Dessverre førte heller ikke dette
til noen nye medlemmer. Representanter fra NKF informerte oss om en generell nedgang i interessen
for kampsport i Norge. Klubben mottok kr. 5000 fra NKF for deltagelsen på Aktiv 2015. Dette ble brukt
til å trykke t-skjorter for markedsføring.
I slutten av august fikk Oslo Sipalki Klubb tilsagn på søknad om midler til treningsutstyr fra
Sparebankstiftelsen DnB via NKF. Vi ble tildelt 8475kr som ble brukt til å kjøpe 44 flotte Budo-Nord
flettematter (2,3cm sort/grå) til knallpris fra Fighter Sport AS – 190kr per stykk. Disse ble ikke levert
før i slutten av Januar 2016. Dette fordi mattene ikke ble kjøpt før i desember, tom lagerbeholdning
og streik i Amsterdams havn. I tillegg til disse mattene har klubben ca. 30 eldre matter og ca 10.
sparke-/slagputer.
I oktober dro Master Hugo Garcia og Sabom Elvir Duric til Argentina i anledning 45. års jubileum for
Sipalki i Argentina med Grandmaster Soo Nam Yoo. De beskriver det som en lærerik opplevelse der
de blant annet deltok på seminar med svartbelter fra forskjellige land.
Vintergradering ble avholdt i Hokksund turnhall søndag 6. desember 2015.
Treningslokaler er dyre og vi har for få medlemmer. I 2016 bør vi se på hvilke muligheter vi har for
reorganisering , slik at vi kan øke medlemsmassen, få bedre økonomi, og bedre treningslokaler.

2. Revisors beretning

3. Behandling av innkomne forslag
3.1 Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016
Innsendt av: Idrettstinget juni 2015, Norges Idrettsforbund
NIF jobber for å forenkle driften av idrettslag, og et viktig element er å samkjøre flere søknadsfrister
og effektivisere rapporteringsprosessen. Dette medfører et behov for å fastsette en siste frist for når
idrettslagene må ha avholdt sine årsmøter. Denne fristen er satt til 31. mars. NIF har utarbeidet
informasjon til idrettslagene for gjennomføring av årsmøter, samt maler for innkalling, protokoll m.m.
Se nettsiden.
MERK: Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016:
Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. Alle idrettslag må vedta
den nye lovnormen som sin egen lov på neste årsmøte. Det er i tillegg vedtatt nye regnskaps- og
revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016.
Fristen for idrettsregistreringen flyttes fra 31. januar til 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene
fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre
til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr 5 millioner
kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen. Denne ordningen er planlagt
utvidet til å gjelde for alle idrettslag fra og med 2017.
Styret stiller seg positivt til lovendringen om fristen på årsmøtet. Som medlemsorganisasjon er vi
forpliktet til å vedta denne endringen.

3.2 Utmelding av Norges Kampsportforbund
Innsendt av: Elvir Duric & Stig Magnus Halvorsen
Vi har hvert medlem av Norges Kampsportforbund (NKF) siden 2009, og har dermed også hvert
medlem av Oslo Idrettskrets (OIK) og Norges Idrettsforbund (NIF). Hvert eneste år har det vært veldig
slitsomt med regnskap, årsmøter, og formelt organisasjonsarbeid for flere av klubbens medlemmer.
Så lenge vi er medlem av organisasjonene forplikter vi oss til å følge deres regelverk. Det medfører at
vi må drifte klubben som om vi er en stor og profesjonell organisasjon. Per dags dato har vi ikke
ressurser til dette.
Vi er ikke lenger nok medlemmer til å være en 'gyldig klubb' i organisasjonenes øyne. De krever minst
elleve voksne over 16. år. Ei har vi eller nok motivasjon blant medlemmene til å drive klubbdrift på
det nivået som er påkrevd av forbundene.
Ved å melde oss ut kan vi gå tilbake til å være en privat frivillighetsbasert organisasjon hvor vi kan
fokusere på det vi er gode på, Sipalki og trening, istedenfor å måtte bruke unødig mye tid på drift av
organisasjon.
Det er derimot viktig at vi ikke glemmer årsaken til at vi meldte oss inn i NKF, og det var to av
fordelene ved å være organisert:
1. Gratis (barn) og billig treningsforsikring
2. Tilskuddsordninger
Forsikringer kan vi skaffe billig annet sted, og som privat organisasjon er vi ikke pålagt å forsikre våre
medlemmer. Vi må i så fall skrive en kontrakt med våre medlemmer om at de trener på eget ansvar,
og at vi oppfordrer anskaffelse av egen forsikring. Alternativt kan vi høre om vi kan få en spesialavtale
med en forsikringstilbyder.
Klubben har hatt et svært negativ opplevelse ved søknad om tilskuddsordninger. Isteden for tilskudd
har vi som oftest endt opp med kritikk av klubbdriften og pålegg. Vi har gjort så godt vi kan! Sist
mottok vi støtte til å anskaffe treningsmatter.
Styret stiller seg positive til forslaget, siden vi er så små. For at forslaget skal gå igjennom må det være
minst 2/3 flertall.

4. Godkjenning av regnskap 2015 og budsjett for 2016
Resultatregnskap 2015

Balanse

Budsjett 2016

5. Klubbens organisasjonsplan

Det årlige årsmøtet (generalforsamlingen) er klubbens øverste organ. På
årsmøtet velges tillitsvalgte blant medlemmene til styret. Styret er
organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene med styreleder i
spissen. Organisasjonens vedtekter tilsier at Oslo Sipalki Klubb skal avholde
årsmøte hvert år innen 14. februar.
Styret får innspill og råd fra daglig leder og forbundene (Norges
Kampsportforbund, Oslo Idrettskrets, og Norges Idrettsforbund). Medlemmer
uten verv kan også komme med innspill til styret ang. drift av organisasjonen,
men dette skal helst sendes inn som saker til årsmøtet om det ikke må
behandles umiddelbart.

7. Vedlegg
7.1 Styrets årsplan (februar 2016 – 2017)
Årsplanen er et levende dokument, det vil si at arrangementer og datoer kan flyttes, endres, slettes
eller legges til i løpet av perioden. Styret vil så godt det lar seg gjøre å la vær å utføre endringer i
planen, spesielt de større hovedarrangementene (graderinger, oppvisninger, utflukter, o.l.).
Når
13.02.2016
13.03.2016
13.06.2016
12.06.2016

Hva
Årsmøte
Styremøte
Styremøte
Sommergradering

12.06 – 25.08.16
26.08.2016
09.12.2016
18.12.2016
12.02.2016

Kommentar
Generalforsamling
Styremøte hver tredje måned

Sommerferie imellom dette og neste møte
Styremøte
Styremøte
Vintergradering
Årsmøte

Generalforsamling

