PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
Protokoll fra årsmøte i Eidsvoll Dykkeklubb
Eidsvoll 27. januar 2015

Det var 15 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Sak 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Vedtak:
Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Sak 2. Godkjenne saksliste
Vedtak:
Saksliste ble godkjent uten kommentarer.

Sak 3. Valg av møteadministrasjon
Vedtak:
Som Ordstyrer ble Erik Borander enstemmig valgt.
Som referent ble Gøran Habberstad enstemmig valgt.
Til å underskrive protokollen ble Knut Nilsen og Geir Arve Nyland enstemmig valgt.
Som tellekorps ble Mattis Handegaard og Terje Kraus valgt

Sak 4. Behandle av årsrapporter
Geir Wennevold leste styrets årsberetning.
Erik Borander leste Tur og arr. sin årsberetning.
Erik Borander leste barne- og ungdomsgruppas årsberetning.
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Geir la til informasjon fra materiell om vedlikehold på båt og henger, samt bygging av
oppbevaringsskap i Eidsvollhallen, da ingen fra materiellgruppa var til stede på møtet.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Forslag fra styret
Gøran Habberstad leste forslag fra styret om avhending av buss i 2015.
Debatt om aktiviteten i klubben og sammenheng mellom aktivitet og buss. De fleste i
stemning for å kvitte seg med den og heller se om vi anskaffer ny senere. Det ble stilt
spørsmål om hva kan vi få for bussen. Leder mente mellom 15 og 30 tusen avhengig av
stand.
Diskusjon av hvordan vi skal bestemme hvor mye som skal settes av til utstyrsfond.
Vedtak:
Styrets forslag enstemmig vedtatt. Tilføyelse: Pengene fra bussen skal settes av til et fond for
fremtidig investering (utstyrfond). Årsmøtet bestemmer hvor mye som skal settes av hvert
år i forhold til årets resultat. I 2015 settes det av 20.000,- av oppsparte midler til
utstyrsfondet.
Sak 6. Behandling av regnskap for 2014
Følgende hadde ordet i saken: Dag Dyrdal påpekte at kassen ikke var opptalt. Kassen talt og
funnet i orden på årsmøtet. Stemmer med bokført. Erik Borander leste revisorrapporten som
konkluderte med at det ikke var noe negativt å påpeke.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Revidert regnskap for 2014 er godkjent.

Sak 7. Budsjett 2015
Budsjett 2015 uten buss lagt frem for avstemming som følge av vedtak i sak 5.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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Sak 8. Fastsetting av medlemskontingent for 2016
Det ble stilt spørsmål om tilskudd til klubben i forhold til barn. Høyere aktivitet i forhold til
barn, krever høyere aktivitet på trenere. Dette er ikke så aktuelt for klubben nå.
Spørsmål om kontingenten skal justeres i forhold til prisstigning. Forslag om å vente med
justering til vi ser hvordan avhending av bussen påvirker regnskapet.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt at medlemskontingenten for 2015 videreføres for 2016.
Hovedmedlem kr. 1.000,- per år
Hovedmedlem familie kr. 1.500,- per år
Juniormedlem kr. 250,- per år

Sak 9. Valg
Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
Roy Kvamme ble valgt av årsmøtet som tredje medlem av valgkomiteen for 2 år.
Styret får fullmakt til å finne en jubileumskomité som forbereder 50 års jubileet i 2016.
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-----------------------------------------

------------------------------------------------------------

Geir Arve Nyland

Knut Nilsen
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