PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
Protokoll fra årsmøte i Eidsvoll Dykkeklubb
Eidsvoll Verk 15. februar 2018

Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
Vedtak:
14 stemmeberettigede og 2 observatører.

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak:
Enstemmig godkjent.

Sak 3. Valg av møteadministrasjon
Vedtak:
•
•
•
•

Dirigent – Anders Helling
Referent – Gøran Habberstad
To til å underskrive protokoll – Bernt Handegaard og Kim Forsland
Tellekorps – Terje Kraus og Dag Dyrdal

Sak 4. Behandle av årsrapporter
Vedtak:
•
•
•
•

Styrets årsberetning ble lest av Geir Wennevold.
Årsberetningen for Tur- og arrangementskomitéen ble lest av Erik Borander.
Årsberetningen for Fridykker/Barn og ungdom ble lest av Geir Wennevold.
Årsberetning for Sikkerhet ble lest av Erik Borander
Årsberetningene ble tatt til etterretning.

1

Det ble kommentert at det er hyggelig at det har blitt litt kontinuitet i fridykkergruppa, men
vi er avhengige av at vi har mulighet for trening. Vi har ikke hørt noe fra kommunen hva som
skjer framover.
Innspill om at det kunne vært greit med opplysning om hvor mange som deltok på tur og
fordeling apparat/fridykkere.
Det er et ønske om at terminlista må legges ut i god tid før turene.

Sak 5. Innkomne forslag
Vedtak:
Buss – Styrets innstilling vedtas enstemmig med en presisering om at det nye styret velger
en busskomité og fremlegger en sak senest ved neste årsmøte, eventuelt før ved
ekstraordinært årsmøte. Punkter som må utredes er finansiering, driftskostnader, lagring,
sertifikater/løyver, søknad om støtte og behov for dugnader.
Henger – Styrets har vedtatt kjøp av henger og lagt det inn i budsjettet for 2018.

Sak 6. Behandling av revidert regnskap for 2017
Vedtak:
Kasserer Mette Vik Habberstad gjennomgikk regnskapet.
Revisor Erik Borander leste revisjonsrapporten.
Revidert årsregnskap ble godkjent av årsmøtet.

Sak 7. Fastsetting av kontingent for 2019
Vedtak:
Styrets innstilling om uendret kontingent ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Budsjett 2018
Vedtak:
Budsjettet for 2018 ble enstemmig vedtatt.
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Sak 9. Behandling av organisasjonsplan
Vedtak:
Organisasjonsplanen ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg
Vedtak:
Valgkomitéens innstilling ble opplest av Terje Kraus.
Kjønnsfordeling med hensyn til antall kvinner i styret ble tatt opp som en problemstilling
rundt valget, da denne ikke er i henhold til vedtatt lov for Eidsvoll Dykkeklubb. Årsmøtet
konkluderer med at vi ikke har klart å gjøre dette annerledes i år, så styret kan velges med
oppsatte sammensetning med hensyn til kjønn. Det nye styret instrueres til å søke rette
instans om dispensasjon til å fravike kjønnsfordelingskravet.
Det ble en diskusjon om valgbarheten til en som ikke er medlem av klubben til styreverv.
Klubbens lov tillater ikke at et ikke-medlem velges inn i styret, men disse kan velges inn i
komitéer.
Årsmøtet ber det nye styret om å utrede et nytt medlemskap for foresatte til neste årsmøte.
Valgkomitéens innstilling til styre og arbeidsgrupper ble vedtatt med følgende endring. Geir
Wennevold velges til styremedlem fra barne- og ungdomsgruppa i stedet for Aud Lene BergHansen.
Valgkomité ble vedtatt med følgende endring. Bernt Handegaard velges i stedet for Svein
Håvard Granholdt. Den nye styret instrueres til å finne et medlem til i komitéen etter
årsmøtet.
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---------------------------------------------

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

Bernt Handegaard

Kim Forsland
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