Møte med Ålesund Døves Aktivitets Klubb 18. januar 2018
Sted: Lokalene til Møre og Romsdal Døveforening på Blindheim
Tid: 17.00-19.00
Tilstede:
Kirsti Fylling- sekretær i Ålesund Døves Aktivitets Klubb
Jo Arve Furland- leder i Ålesund Døves Aktivitets Klubb
Arne Karlsnes- styremedlem i Ålesund Døves Aktivitets Klubb
Harald Oppigård- leder av Møre og Romsdal Døveforening,
Ane Herber- student Sport Management, Høgskolen i Molde
Kristine Kvande Lillebråten- student i vernepleie, Høgskolen i Molde
Geir Moholt- Møre og Romsdal idrettskrets
Ellen Cathrine Hammer- Møre og Romsdal idrettskrets
Per Einar Johannessen- Norges Idrettsforbund ( NIF)
2 døvetolker tilstede.
-Kort presentasjonsrunde
-Informasjon om Ålesunds Døves Aktivitets Klubb, v/ Jo Arve
Tidligere var navnet på klubben Ålesund Døves Sportsklubb. Den gang hadde de mange ulike idretter,
det har endret seg de siste årene og etterhvert ble klubbens navn også endret. Den heter nå Ålesund
Døves Aktivitets Klubb. Klubben har en person som spiller golf og noen som spiller fotball. De har ikke
fast treningstid når det gjelder type idrett, men de har mange aktiviteter sammen, mest
mosjonsaktivitet. De har aktivitet for alle aldersgrupper. Klubben samarbeider tett med Møre og
Romsdal Døveforening og de har blant annet en fast skihelg på Fjellsætra i Sykkylven. De har mange
deltakere med i Jentebølgen som arrangeres årlig. Tidligere hadde klubben eget Futsal lag, nå har de
ikke nok spillere til å stille eget lag, så deres spillere er med på lag andre steder i landet. Ålesund
Døves Aktivitets Klubb deltar også på samlinger i regi av NDI (Norges Døveidrettsutvalg i Norges
idrettsforbund).
-Informasjon om Møre og Romsdal Døveforening v/ Harald
Møre og Romsdal Døveforening har et nært samarbeid med klubben, de har samme medlemsmasseca. 110-111 deltakere og de har aktiviteter på tvers. De deltar på to samlinger i året. Den ene er i
Døves idrettsforbund i Oslo, den andre samlingen er i Døves fotballforbund.
-Presentasjon v/ Geir:
Se Powerpoint presentasjonen som ligger vedlagt.
Informasjon fra Geir
Klubben er fortsatt medlem av NFF, dette fordi det skal være mulig å få registrert antall aktive
medlemmer, noe som er en fordel for klubben ved at det utløser endel midler, blant annet LAM.
Hvilket særforbund klubben vil være tilknyttet fremover må klubben bestemme seg for, om det skal
være ett eller flere.

Litt om Geir sin informasjon knyttet til presentasjonen:
Min Idrett og NIF sitt system for registrering av medlemmer skal brukes.
Flere kjenner til Min idrett og har gode erfaringer med det.
Geir sier videre at Møre og Romsdal idrettskrets har ansvar for Ålesund Døves Aktivitets Klubb.
I et idrettslag må alle betale medlemskontingent, minimum 100 kr. Medlemskontingenten
bestemmes på årsmøte i klubben.
Det er en kobling mellom Visma og Klubbadmin ( KA)
Avtale med Gjensidige om forsikringsordninger, blant annet underslagsforsikring.
Alle idrettslag er regnskaps og revisjonspliktige, alltid 2 revisorer som velges på årsmøtet. Begge skal
revidere regnskapet.
Norsk idrett har sitt lovverk hos Lovdata- alt finnes der. Det finnes en mal for revisjon som forefinnes
på vår hjemmeside.
Minimumskravet i et idrettslag er: leder, nestleder, styremedlem og et varamedlem.
Klubben må derfor forandre vervene i styret, men styret har nok medlemmer.
På årets årsmøte ( i midten av februar):
Ny lov/vedtekter må på plass, årsmøte godkjenner loven. Geir redigerer denne og sender den til
leder i klubben.
Revisorene må være medlemmer av klubben, men det er ikke krav til formell kompetanse.
Kubben må ha valgkomité`- den skal bestå av leder, to medlemmer og et varamedlem. Styret legger
frem kandidater til dette på årsmøte.
Medlemmer i styret kan ha flere oppgaver. Styret delegerer myndighet, men ikke ansvar.
Klubben må ha en organisasjonsplan.
Alle kurs i idrettskretsen er gratis, klubben trenger kun å ha med døvetolk.
Hvis det er ønskelig kan idrettskretsen komme å gjennomføre en prosess i klubben deres. Her er man
litt mer grundig enn man er i ordinære kurs og idrettskretsen kan skreddersy prosessen etter
klubbens behov. Prosessen er gratis.
Veien videre:
Klubben må ta en titt på sjekklista, se maler her
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/
-

Bruk rett innkalling, se på mal for revisjon, budsjett og regnskap
Sak 6 som går på å behandle ny lov for klubben
Send det dere har til Geir i idrettskretsen
Innkallingen sendes ut 1mnd før, her må man få ut innkallingen så fort som mulig. Bruk
rett mal, Geir sjekker for dere.

-

Saksliste inn en uke før
Protokoll skal sendes inn (lastet opp i Sportsadmin) under samordnet rapportering. Åpen
idrettsregistrering fra 1.-30. april. Registreringen må foregå i denne perioden.

Anbefaler at styret lager et årshjul, det har klubben allerede.
Nå må alt det formelle på plass, det viktigste er årsmøtet og rapporteringa i april.
Så må det vedtas om klubben skal være med i NIF og hvilket/hvilke særforbund klubben skal tilhøre.
Klubben må være medlem av et særforbund for å være med i Norges idrettsforbund.
Det vil ikke være mulig å registrere aktiviteten i klubben, uten å være medlem av et særforbund.
Ålesund Døves Aktivitets Klubb er i dag medlem av Norges idrettsforbund gjennom medlemskapet i
Norges Fotballforbund (NFF).
Skal klubben fortsatt være medlem av NFF eller er annet/andre særforbund mer aktuell(e)?
Hvilken aktivitet har klubben mest av? Klubben må diskutere hva som er best.
Fotballforbundet har avgift gjennom særkrets (Sunnmøre fotballkrets), Fleridrettsforbundet har
imidlertid gratis medlemskap.
Norges Bowlingforbund har klubben sjekket ut, men banen i Spjelkavik er ikke godkjent for
konkurranse, så da blir det evt. langt å reise. Klubben kan være medlem av et særforbund uten å
konkurrere.
Anbefaling fra Møre og Romsdal idrettskrets og Per-Einar:
Dere i styret bør gå gjennom aktiviteten dere har, så kan dere sette ned tall og fordeling på
aktiviteten dere har. Dere kan være med i fra ett til flere særforbund. Dere kan da være berettiget
spillemidler til utstyr, det vil si at dere kanskje får dekket noe av de utgiftene dere har til utstyr (må
søkes på).
Møre og Romsdal idrettskrets og Per-Einar i NIF, er tilgjengelig for spørsmål og bidrar med det
klubben ønsker hjelp til.

Ref:
Ellen Cathrine Hammer
Ålesund, 18. januar

