
 
 
 
 
 
 
 

SAKSLISTE   TIL   ÅRSMØTE   DEN   24.02.2020  
Det   vises   til   innkalling   til   årsmøte   av   08.01.2020   Årsmøte   skal   til   orientering   avholdes  
24/2   kl   19.00   på   The   Good   Knight,   Badstugata   1   0183   Oslo.   
 
Nedenunder   følger   fullstendig   saksliste   og   andre   nødvendige   saksdokumenter   i  
forbindelse   med   årsmøtet.  
 
SAKSLISTE:  
 
1. Registrering   og   godkjenning   av   de   stemmeberettigede  
2. Godkjenning   av   innkallingen,   saksliste   og   forretningsorden  
3. Valg   av   dirigent,   sekretær   samt   to   medlemmer   til   å   undertegne   protokollen  
4. Behandling   av   idrettslagets   årsmelding  
5. Behandle   idrettslagets   regnskap   i   revidert   stand  
6. Behandle   innkomne   forslag   og   saker   

- Ukesgolf   /   Søndagsgolf  
- Klubblogo  
- Klær  
- Klubbeffekter  
- Klubbtur  

7. Fastsette   medlemskontingent  
8. Vedta   idrettslagets   budsjett  
9. Behandle   idrettslagets   organisasjonsplan   
10. Valg   til   styre.   Alle   roller   er   på   valg.   Det   skal   foretas   følgende   valg:  
• Leder   og   nestleder  
• 5-7   styremedlemmer   og   varamedlemmer  
• Representanter   til   ting   om   møter   i   de   organisasjonsledd   idrettslaget   er   tilsluttet  
• Valgkomité   med   leder   og   2   medlemmer   og   1   varamedlem   for   neste   årsmøte   
  



 
 
 
 
 
 
 

 
Det   minnes   om   at   bare   medlemmer   over   15   år   med   betalt   medlemskontingent   har  
stemmerett.   I   tillegg   informeres   det   om   at   ansatte   i   idrettslaget   ikke   har   stemmerett   på  
årsmøtet,   jf.   NIFs   lov   §   2-5,   andre   ledd,   samt   at   valgbarhetsbegrensningene   i   NIFs   lov  
§§   2-5,   2-6   og   2-7   gjelder   fullt   ut   på   årsmøtet.   Valgene   må   også   være   i   henhold   til   NIFs  
lov   §   2-4   (kjønnskvotering).   
 
Vi   ønsker   alle   vel   møtt.  
 
 
Vennlig   hilsen,  
For   styret   i   Muselunden   Frisbeeklubb  
 
--------------------  
 
 
Vedlegg:  

1. Årsmelding   2016  
2. Årsregnskap   2019  
3. Forslag   til   budsjett   2020  

  



 
 
 
 
 
 
 

Årsmelding   for   Muselunden   Frisbeeklubb   2019  
 

Styrets   sammensetning   og   arbeid   
Styret   har   bestått   av   følgende   personer:   
•   Esbjörn   Kjell,   leder   
•   Camilla   Nordhei,   nestleder   
•   Helene   Lund-Johansen,   styremedlem   og   økonomiansvarlig   
•   Arnold   Vinje   Erichsen,   medlemsansvarlig/lisensansvarlig  
•   Lars   Somby,   styremedlem   
•   Stian   Daniel   Nilsen,   styremedlem  
•   Asgeir   Blakseth,   styremedlem  

 
Styret   har   hatt   to   styremøter   i   perioden   i   tillegg   til   en   aktiv   løpende   dialog   om   aktuelle   saker  
og   oppdrag.  
 
Styret   har   deltatt   i   planlegging   og   gjennomføring   av   Tirsdagsgolfen,   i   frittstående   format   og  
som   del   av   Oslo   Cup,   lokale   turneringsformat   så   som   Oslo   Tour   samt   vært   aktive   i  
utviklingen   av   Krokhol   DGC.   Muselunden   har   sammen   med   Ekeberg   Sendeplateklubb   og  
Stovner   Frisbeeklubb   vært   arrangør   for   Norgesmesterskapet   i   diskgolf   i   2019.   
 



 
 
 
 
 
 
 

Medlemsmasse  
Antallet   medlemmer   har   i   løpet   av   året   holdt   seg   relativt   stabilt.   Ved   starten   av   2020   hadde  
klubben   55   medlemmer   (antallet   ved   starten   av   2019   var   57   stk).   Det   er   ikke   gjort   noen   form  
for   satsing   på   å   få   folk   til   å   melde   seg   inn   i   klubben,   men   vi   ser   at   det   stadig   kommer   nye  
samtidig   som   gamle   medlemmer   forsvinner   ut.  

 
Økonomi  
Klubben   har   størsteparten   av   sine   inntekter   fra   medlemsavgifter   og   offentlige   tilskudd,  
spesielt   Grasrotandelen.   

 

Krokhol  
Klubbens   store   baneprosjekt,   Krokhol,   er   selvfinansiert   gjennom   bidrag   fra   spillere   og  
arrangement.   Muselunden   har   under   2018   og   2019   hatt   økonomiansvar   for   prosjektet.   Det  
er   styrets   anbefaling   at   dette   ansvaret   videreføres   og   formaliseres   som   et   styreansvar   samt  
at   det   føres   et   separat,   selvstendig,   regnskap   for   Krokhol.  

Det   er   søkt   om   støtte   fra   Sparbanksstiftelsen   i   forbindelse   med   Krokhol-prosjektet   og   dette  
resulterte   i   at   vi   mottok   120   000,-   i   støtte.   Støtten   ble   brukt   til   diverse   markarbeider   på  
banen,   innkjøp   av   skilter   og   utstyr,   blant   annet   en   container,   samt   sette   banen   i   stand   til   NM.  
Dette   har   ført   til   at   baneprosjektet   har   god   økonomi.  

 
Baneutvikling  
I   løpet   av   året   har   det   ikke   blitt   gjennomført   planlagte   endringer   på   banen   i   Muselunden.  
Banen   har   nå   12   hull   og   er   skiltet.   Skiltene   er   ikke   utsatt   for   hærverk,   noe   som   er   ganske   så  
fint   og   uventet   med   tanke   på   plassering.  
 
Krokhol   ble   offisielt   ferdig   i   2019   og   kåret   til   verdens   9:e   beste   discgolfbane.   Det   er   rett   og  
slett   imponerende   og   vi   takker   alle   som   bidratt   med   dugnadstimer,   svett   og   tårer   til  
prosjektet!  
 
Det   er   foreløpig   ikke   noen   konkrete   baneprosjekter   i   løypa,   men   det   er   stadig   idéutveksling   i  
Krokholgjengen   om   hva   som   er   neste   prosjekt.  



 
 
 
 
 
 
 

Klubbmesterskap   2019  
Muselundens   klubbmesterskap   gikk   av   stabelen   19.10.2019   og   ble   arrangert   sammen   med  
Ekeberg   Sendeplateklubb   på   Krokhol.   Samarbeidet   med   Ekeberg   er   veldig   bra   så   vi   håper  
dette   er   en   tradisjon   vi   kan   videreføre   i   2020.   For   Muselunden   var   det   totalt   13   spillere   som  
møtte   til   dyst   i   tre   klasser.     https://discgolfmetrix.com/1111908   
 
Vinnere:  
Pro   Open   Women:Camilla   Nordhei  
Pro   Open:   Lars   Somby   (Slo   også   Ekeberg   sin   beste   spiller   i   kåringen   av   Oslos   beste   klubb)  
Advanced:   Henrik   Sporsheim  
 
Nytt   av   året   er   det   at   vi   har   innført   vandrepokaler.   De   respektive   vinnerne   står   ansvarlig   for   å  
få   disse   gravert   på   Premie-Magasinet   ( https://www.premie-magasinet.no/ )   før   neste  
klubbmesterskap.   Regning   for   denne   jobben   skal   sendes   til     post@muselunden.no     etter  
avtale   med   Premie-Magasinet   (Muselunden   Frisbeeklubb   ligger   i   deres   systemer).  

Ukesgolfen   &   Oslo   Cup  
Hver   tirsdag   fra   18.   april   til   24.   oktober   ble   det   avholdt   tirsdagsgolf   på   Muselunden.  
Sesongen   2019   var   første   sesong   etter   at   Muselunden   ble   gjort   om   til   en   12-hulls   bane.  
Dette   har   ikke   gjort   banen   mindre   attraktiv.   Totalt   gjennom   året   møtte   det   opp   100  
forskjellige   spillere.    Deltakelse   er   selvfølgelig   gratis   og   åpent   for   alle.   
 
På   Krokhol   så   har   vi   arrangert   søndagsgolf   med   flexstart.   Dette   har   vært   en   suksess   og   vil  
bli   videreført   i   2020.   Totalt   har   157   unike   spillere   møtt   opp   til   søndagsgolfen   og   også   her   har  
det   vært   gratis   deltagelse.   Vi   bør   presisere   at   vi   setter   pris   på   at   greenfee   fortsatt   betales.   
 
Lars   har   holdt   i   søndagsgolfen   i   2019   og   vi   ser   at   det   er   behov   for   flere   bidragsytere   som  
kan   steppe   inn   ved   behov.   Det   er   i   all   hovedsak   snakk   om   å   legge   opp   turneringen   i  
discgolfmetrix   og   annonsere   på   Facebook.   Gjerne   mer   hvis   man   har   kapasitet   og   gode  
ideer.  

 

Klubbtur  
Klubbturen   gikk   i   2019   til   Karlstad   og   Skutberget.   Området   passer   utmerket   til   klubbtur   da   vi  
bor   samlet   i   campinghytter   et   putterkast   fra   banen.   Det   er   også   fine   grillmuligheter   i  
nærheten.   13   spillere   ble   med   i   2019.  

https://discgolfmetrix.com/1111908
https://www.premie-magasinet.no/
mailto:post@muselunden.no


 
 
 
 
 
 
 

 
Fredag   var   det   ankomst   av   deltakere   til   forskjellige   tider.   Denne   dagen   gikk   til   uhøytidelige  
runder,   testing   av   bane   og   grilling/hangout   på   kvelden!   Lørdag   var   det   2   runder   à   18   hull  
med   oppstart   etter   frokost.   Grilling   og   hangout   på   kvelden.   Søndag   reiste   vi   til   Klarälvens  
Discgolfbana   i   Forshaga   ca.   30   minutter   unna   og   spilte   pargolf.  
 
Resultater:    https://discgolfmetrix.com/917066  
Bilder:    https://bit.ly/2UIfQTN  
 

Klubbdisker  
Det   ble   kjøpt   inn   100stk   klubbdisker   med   Muslundenmotiv   (Harp,   Explorer,   Fuse   og  
Compass).   Disse   er   til   salgs   til   eksisterende   medlemmer   og   deles   ut   til   nye   medlemmer.  

 
NM   2019  
NM   ble   avholdt   på   Krokhol   i   slutten   av   august   og   varte   i   4   dager.   Været   var   en   faktor   i  
starten   av   arrangementet   men   utover   helgen   kom   solen   og   varmen.   Oppsummert   kan   dette  
ha   vært   det   beste   NM-arrangementet   noensinne.   Klubben   hadde   flere   deltakere   som   gjorde  
solide   innsatser   samtidig   som   andre   medlemmer   leverte   godt   som   arrangører.   Økonomisk  
var   det   et   vellykket   arrangement.   Hvordan   overskuddet   skal   håndteres   drøftes   i   NM  
kommiteen,   men   det   er   nærliggende   å   tro   at   pengene   går   tilbake   til   baneprosjektet.  

 
Nettside  
Nettsiden   ble   endelig   oppdatert   2018   til   en   enklere   side   med   basis’informasjon.   Mestedelen  
av   informasjonsflyten   ligger   i   dag   på   Facebook.  
Det   virker   som   nettsiden   og   informasjonsflyten   fungerer   tilfredsstillende.  
 

  

https://discgolfmetrix.com/917066
https://bit.ly/2UIfQTN


 
 
 
 
 
 
 

Regnskap   2019  
 

Saldo   31.12.2018:   NOK  
57.936,91   
 

Ut   Kommenter  

Administrasjon  3951,46  Bank,   nettside,   metrix,   lisens   

Felles  11   739,95  Årsmøte,   klubbtur,   premier  

Utstyr  16   977,5  Vedlikehold,   klubbdisker  

   

 32   668,91   

 
 

Inn   Kommenter  

Kontingent  11   222,11   

Grasrot  9753,35   

Salg  1759,5  Klubbdisker  

Instruksjon  4600   

 27   334,96   

 
Saldo   31.12.2018:   NOK    54   379,91   
 
Totalt   ut   av   konto   i   2019   –    69794,11   
Totalt   inn   på   konto   i   2019   –    62814,08   

Kommentar:   En   del   Krokhol-utgifter   har   gått   ut   og   blitt   erstattet   på   konto   i   løpet   av   året.   Blant  
annet   leie   for   container.    



 
 
 
 
 
 
 

Forslag   og   saker   til   årsmøtet   2020  
 

1) Ukesgolf   /   Søndagsgolf  
Styret   ønsker   diskusjon   om   årets   opplegg.   Det   er   også   behov   for   en   arbeidsgruppe   som  
kan   ta   ansvar   for   planlegging   og   gjennomføring   av   ukesgolfen   gjennom   året.  
 

2) Klær  
Styret   foreslår,   etter   innspill   fra   flere   medlemmer,   at   det   tas   fram   nye   klubbklær.   Styret  
ønsker   å   diskutere   ulike   muligheter   med   årsmøtet.  
 

3) Klubblogo  
Styret   foreslår   at   det   utarbeides   en   ny   logo   som   kan   benyttes   på   klær,   discer   og   andre  
klubbeffekter.   Det   vurderes   om   det   skal   engasjeres   en   ekstern   designer   til   dette   arbeidet.  
Forslag   til   vedtak:   Årsmøtet   gir   styret   mandat   til   å   igangsette   arbeid   med   ny   klubblogo.  
 

4) Klubbeffekter   
Styret   foreslår   at   klubben   gir   tilbake   mer   til   medlemmene   og   at   vi   i   løpet   av   2020   kjøper  
inn   klubbeffekter   til   klubbmedlemmene.   Forslag   på   effekter   2020   er   feks.   stoffmerker,  
birdiebags,   medlemsdisker   til   alle   medlemmer   i   2020   osv.   
Forslag   til   vedtak:   Årsmøtet   gir   styret   mandat   til   å   kjøpe   inn   klubbeffekter   til  
medlemmene   innenfor   en   budsjettramme   på   4000,-.  

 
5) Klubbtur  

I   “vanlig   ordning”   har   ikke   styret   spikret   klubbtur   og   åpner   til   diskusjon   på   årsmøtet.  
Klubbtur   for   2020   er   planlagt   17.   til   19,   april.   Hvis   vi   vil   til   Ale   så   gjenstår   det   å   finne  
overnatting.   Uspastorp   er   dessverre   utleid.   En   mulighet   kan   være   Nordiska  
folkhögskolan,   ca.   20   min   fra   banen:    https://bit.ly/2SxrGh4  
Alternativet   er   vi   også   i   2020   drar   til   Karlstad   og   Skuteberget,   eventuelt   noen   andre  
plasser   nedover   vestkysten   i   Sverige.0  
Årsmøtet   diskuterer   alternativer   og   beslutter   om   reisemål.  

https://bit.ly/2SxrGh4


 
 
 
 
 
 
 

Forslag   til   budsjett   2020  
 

Ut   

Administrasjon  Kr.   4000,-  

Damesamling  Kr.   1500,-  

Klubbtur  Kr.   13   000,-  

Turnering/Gøy  Kr.   4000  

Evt   vedlikehold   bane  Kr.   1000,-  

Klubbeffekter   (discer,   pins,   merker   etc)  Kr.   4000,-  

Utvikling   av   ny   klubblogo  Kr.   5000,-  

 Kr.   32.500,-  
 
 
 

Inn   

Kontingent  Kr.   10   000,-  

Grasrotandel  Kr.   12   000,-  

Annet  Kr.   2000,-  

 Kr.   24   000,-  
 
 

 
 


