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DRAMMEN AM ERIKANSK FOTBALLKLUBB

Årsmøtets oppgaver

Godkj enne de stemmeberettigede.
Godkjent av årsmøtet.

Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Godkjcnt av årsmøtet

3. Yelge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

Dirigent: Roger Westbye

Refrcnt: Linda Wang

Medlem 1 underskrift protokollen: Liv Brurberg

Medlem 2 underskrift protokollen: Helen Reigstad

4. Behandle idrettslagets årsberetningr herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Godkjent av årsmøtet

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Godkjent av årsmøtet

6. Behandle forslag og saker.

e | - Info lovnorm for idrettslag av NIF (RDW) Lovnormen p.dd. er gjeldene, da dcnne ikke skal

godtas hvcrt år.

o )- Nytt laktureringsrutiner og innfordring (LKW)
CMS har tatt over fakturering og innfordringer, og dettc vil komme klubben til gode.

' 3 Spillerkontingent byttes til treningsavgift. 1entl
God§ent

' 4 Øke trenings avgifter for å kunne(OOH):
- trene ute på kunstgress mer
- Midler til å lønne en hovedtrener for U17 pri 1, pri 2 senior Roger informerte
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5 Innføre meldcplikt i god tid når du ikke kan møte på til trening (OOH)
Rogcr informertc
5 Oppførsel på trening. Forslag om å ha en tydeligerc orden (OOH) -
Roger informerte

7 Dugnad, info rundt NIF ang dugnad "aktivitet".
- Store dugnader tas opp på årsmøtet eks. NM Chec5 Svelvikdagcne,Winter Open, andre?

Ikkc lov å pålcgge spillcre til å stille opp på dugnad, kun hvis klubbcn er nær konkurs. NM
Cheer blirdelrpå DW ogTønsbcrg Raiders i år, og vi trenger 16 personer hvcr dag fra DW. Det

er 15 års aldcrsgrense på vaktholdet.

Svelvik dagene har gitt DW en frist til 20 april, hvor vi må si ifra om vi ønsker dugnad. De

mellom t r- t a a., kån ,æ.e med på opprigging og ned rigging. Man kan logge seg på med en

bruker, og man må informere om alder og hva slags vakt man skal værc med på. I lior fikk vi inn

23 000 på dcn helgen.

Winter Open her får vi ta ansvaret for parkeringshuset, og krevcr vi inn parkeringspenger av

besøkcnde. Kan være at den vil bli utvidet for DW Her kan også U 17 og juniorer bidra.

Klubbcn trengcr flere dugnader, og Skisprinten trcnger 5-7 stk. for å rigge opp stoler og bord,

sier Laila Mo. Hun vil gjerne bruke DW.

Bingo inntckter får vi fra Byhaven Bingo.

8- Bane Bcrskog vs Skoger (RDW og PM)

Vi har prøvd lenge å få til cn hjemmebane, og vi ønsker cn kunstbane m/ lys. Vi står sist i køen,

siden vi cr en utendørsidrett. Det er ikke beregnet en ny kunstbane her på Berskhaug, den

forblir urØrt her, og uten lys. I 2018, kan det være at vi får en bane sammen med Skoger IL, der

vil det være lys, mcn ikke varme. Fordclen er at vi får utvidet sesongen, og vi får trent lcngre på

høstcn. Siste vi har fått info om fra Drammen Kommune og Idrettsrådct har sagt at dct kan være

at vi s[ppcr å beta]e avgift lor banen i Skogcr.

Årsmøtct er positiv til Skoger banen.

9- Rekruttcring. Spillere , dommcre og trenerc
Alles ansvar for å rekruttere, som også å prate positivt om klubben.Vi trengcr flere spillerc, og

utdanne flere trenere og dommere. Oppfordrcr foreldre til å ta dommerkurs og trenerkurs, og

klubben tar kostnaden ved dommer og trener kurs avgiftene.

Det er også et krav når man melder seg på serie, at man kan stille med dommerc. Klubben har

kuxr 2 dommere. De som utdanner seg som dommere, får 2000 kr. av klubbcn når de består

dommerprøven og får dommerlisens. Og dommerc tjener også pengcr ved å dømme kamper.

10- Undergrupper/Komiteer for Dugnad,Web, Arrangementer (Kampdag, sosiale aktiviteter
osv) Klubbfotograf, Medisinsk ansvarlig

Web siden vår trcnger hjelp, Liv sjekker ut med hun som har med Eagels sin side, hvor mye hun

skal ha for å få oppdatert vår side.Vi trenger flere ansvarlige på dugnad. Klubbfotograf- vi
trenger en som er kyndig på kamera, så trcngcr vi det.

Medisinsk ansvarlig: Vi trenger cn som har et slikt nummer som KRT autorisasjon, som er

godkjent. Vi har brukt Røde Kors, men de er ikke så dyktige og cr dyre. Fysioterapcut kan være

medisinsk ansvarlig. Vi sjekker med Norsk Folkehjelp, eller om det er noen i salen som har

denne autorisasjonen, slik at vi kan sPare Penger.
Hjertestarter- vi burde få noen til å sponsc. Christer og Laila sjekker ut priser på hjertestarter.

Men vi vil trcnge et kurs her, trenerc bør være dc som har dctte. Alle Rema 1000 butikker har

dette, hvis vi er i nærheten enn så lenge.
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7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

Medlemskontingent 300 kr pr.år - Vedtatt

Familiemedlem kontingent 500 kr pr.år Vedtatt

Trcningsavgift:

Senior kr. 2500 Korrigeres til Senior kr. 2500,- Pr.år/ 208,50,- mnd avtalegiro beløp kr. Vcdtatt

U19 kr. 1500 Korrigcres til Trcningsavgift U19 kr. 1500,- Pr.år/ 125, mnd avtalcgiro beløp kr.

Vedtatt

U17 kr. 500 Korrigeres til Treningsavgift U17 kr. 1500 , Pr.Fr/ 125,- mnd avtalegiro bcløp kr.

Vedtatt

U15 kr. 500 Korrigcres til Treningsavgift U17 kr. 1500,- Pr.år/ 125,- mnd avtalcgiro beløp kr.

Vedtatt

Ul3 Kr. 700 Korrigercs til Treningsavgift Ul3 kr. 700 ,- Pr.år/ 58,50 ,-mnd avtalegiro beløp kr. -

Klubben vedtar at vi settcr en aldersgrense på 14 år for å trene i klubben, og vi ønskcr å fokuseres på

U1S(det året du fyller 14 år), derfor blir det ingen U13. Vcdtatt

Reisekostnader skal fakturers og forskuddsbetalcs, før hver kamp. Vedtatt

8. Yedta idrettslagets budsjett.

Estimerte utgifter 2077 er Kr. 275.000

' 60.000 i Bane/Hall leie

' 35.000 Kurs, opplæring

' 50.000 Reise

' 40.000 Utstyr

' 15.000Rekvisita./Forbruksmatr.

' 30.000 Serie/Dommeravgift

' 45.000 Hovedtrener

Estimerte inntcktcr kr. 300.000

' 90.000Treningsavgifter

' 80.000 Dugnader (70.500)

' 110.000Sponsor/Tilskudd

' 20.000 Kiosk/Arrangement

Årsmøtet vedtok budqettet for 201 7
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9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Organiisasjourskart Drarvlrrnem &lnerilEansk fotballkluhh, Styret

i Styrt'lcder

t -.. 
*------

Npttlerjert____ TBA DL

i rsryremedler" i ;1t*t":1,1 :s,vt-,''*,ir"* l+srvremerllem 
i

1 Varå styreM I 2 Våra slyreM'j

t,${iti Altert Åns I Ougnar: Økonomi
_--_l

Sekretær 
i
l

l

Anti dopinB nns l

-___.t

Araitngernf,n t 5p0n5or WEB Ansvlr

§rTret 2016
Styreleder: Rager DEnnis WestL,YE

Nestleder: Per-MågnLr! Solberg

Styremedlern: Lindå Wång
5tyrernedlem: Andreas Fjellhede
5tyremedlem: AndreBs LLrndgårrJ

Styre/fledlern: Oran Uysal Jr.

1 Vara: Kristian Aririresert
7 Vara: Mathias Sandli

Politi attest åfisv: Roger D Wertbye
Anti Doping ansv: Eoger D Westbye

iv;;r;r,t,rt', I i (ampan: i*":::r .:

Notat:

Det har vært fraværende på 3 av styremedlcmmene på styrcmøtene som har vært. Det har vært stort

sett Styreleder, ncstleder og styremedlem Linda 
.Wang, 

som har mØtte på styrcmøtene.

Organirarionshart Drarnrnen Åmerikans{r fotbaNlklubb, Trenertearn

Materia lforvalter ilead Coarh Utstyr tilpasnings arsvarlig {UTA}

Senior lagel

I offensiv roord. I Defensiv Kocrd.
II

Sperial teani C

.lu niorlngrl

oL foarh , DL Coach ipes;al teånl C
l

t;;'l F;*l i"C,_y-j:!d
I ne/ra cur.r, i i

LB Coåch

tt
lQu/wn coacrr 

i

--*1!:" 
j

LB Coach

DB faach

SB Coach

Trenert€am 2016 5r og Jr.

Hf SfiflR: R$ger Denni,s W*tbye
MatrialF/UTA: Rsger Oeiln i§ Westhye
Oifensiv Hoor: Krislian AlArrdre SIfiDW
OL: Åndre Sr:ot

QB/WR: Kristian Andre$en

QB/WR/RE/FB: Roger oenni$ wesibye
LB: Anrlrr:rs Fjellhede
Ot/LE/D8/+: Mathia.r 5rnd li
DB/off/Det jr: f rik Allurvr
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Notat:

Stor takk til Erik Allum som har tatt på scg treneransvaret den siste tiden, og det har vært hclt

avgjørcndc for klubben at Erik har tatt dctte ansvaret! Og stor takk til flere seniorer som har stilt opp,

og dere er et godt eksempel for klubben og ikkc minst juniorcne !
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Organisasionskart Drarnrnen Arnerikansk fotballklubb, Dommergruppen

Oommer ansvarlig

1 Dommer 2 Dommer 3 Dommer 4 Dommer 5 Dommer 6 Dommer

Dommer gruppen 2015
Dommer Ansvarlig: Bent Jacobsen

1 Dommer: Bent Jacobsen

2 Dommer: Gert M Jønsson

3 Dommer:
4 Dommer:
5 Dommer:
5 Dommer:

Notat:

Vi trenger pr. dags dato 4 dommere til.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder: Roger Dennis Westbye. Vedtatt

Nestledcr: Per Magnus Solberg. Vedtatt

b) Vedtar at vi velger 3 styremedlemmer

Linda Wang,

Erik Allum,

Adrian Zhilivoda. Vedtatt

5 [2] varamedlem. Jørn Ståle Hansen og Robin Kathrud. Vedtatt
o
C.l

q c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

cr)

I d) To revisorer.

j Revisorl: Sverre Myrseth Wang
o

= 
Revisor2: Monica Westbye. Vedtatt

Fo
X e) Representanter til ting og mØter i de organisasjonsledd idrcttslaget har representasjonsrett eller gi

E styret fullmakt til å oppnevne represcntantene.

g Styret gis fullmakt til å oppnevne representantcr. Vedtatt
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I Valgkomit6 med leder: Monica Westbye

To medlemmer:

Andreas Fjellhede

Ole Odin Høie

Varamedlem.

Nancy Fjellhede. Vedtatt

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgiøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
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Medlem underskrift protokoll


