Protokollfra årsmøte i Slettaa Dykkerklubb
Protokoll fra årsmøte iSlettaa Dykkerklubb.
Årsmøtet ble avholdt i klubblokalene den 05. mai 2021 kl 1900.
Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede.
Styret redegiorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som
styret anså for stemmeberettigete.
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 18
Enstemmig vedtatt.

sak2

valg av dirigent.
Styret foreslo Lars Einar Hollund som dirigent.
Vedtak: Årsmøtet valgte Lars Einar Hollund som dirigent
Enstemmig vedtatt.

Sak

3

Valg av protokollfører.
Styret foreslo Thomas Angell Bergh som referent.
Vedtak: Årsmøtet valgte Thomas Angell Bergh som referent.
Enstemmig vedtatt.

Sak

4

valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
Styret foreslo Torbjørn Brekke og Audhild Ulset til å underskrive protokollen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Torbjørn Brekke og Audhild Ulset til å underskrive protokollen.
Enstemmig vedtatt.

Sak 5

Godkienning av innkalling.
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.
Enstemmig vedtatt.

sak

6

Godkjenning av sakliste.
Styret fremla forslaB til sakliste for godkjenning av årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet godkjente saklisten.
Enstemmig vedtatt.

Sak 7

Godkjenning av forretningsorden.
Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsorden.
Enstemmig vedtatt.

L

sak 8

Behandling av id rettslagets årsberetning.
Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenninB av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Lars Einar Hollund, Aleksandra L. Norlander, Asle Gjerde,
Elisabeth Raunholm, Thomas A. Bergh, Torbjørn Brekke, Celina Falkeid og Åge Wee.
Vedtak: Årsmøtet godkjente idrettslagets årsberetning.
Enstemmig vedtatt.

sak 9

Behandle idrettslagets regnskap, Styrets økonomiske beretning,

Kontrollutvalgets beretning.
Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Lars Einar Hollund, Åge Wee og Thomas A Bergh.
Vedtak: Årsmøtet godkjente idrettslagets regnskap og økonomiske beretning.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner kontrollutvalgets beretning.
Enstemmig vedtatt.

sak 10 Behandling av forslag og saker.
FORSLAG

1-

Naust i Kvalsvik

Klubben har fått tilbud fra Haugesund kommune om festekontrakt på naustet i Kvalsvik,
SamtidiB er kommunen interessert i at klubben blir ansvarlig leier av trappen og kontaineren.
Følgende hadde ordet i saken: Lars Einar Hollund, Åge Wee, Ernst Ravn Ottesen, Morten
Enge Haukås.

Styre sitt forslag tilvedtak: Årsmøte ber styre inngå festeovtole med Hdugesund kommune
om naustet i Kvolsvik.
Enstemmig vedtatt

-

Kjøp av klubb-båt.
Styre har i 2020 sett på ulike alternativer til klubb-båt. Det en særlig har vektlagt er det å
kunne sitte lunt og varmt under transport fra og til dykkeplass. Videre har det vert vikig å
kunne ha med flest mulige på tur. Styre vil derfor foreslå for årsmøte å gjøre vedtak om kjøp
av ny klubb-båt og da med eksempel i en OLBAP TR8 Diving med godkjennin8 inntil 15
personer.
FORSTAG 2

Styre sitt forslag til vedtak:
Årsmøte ber styre gå tit innkjøp ov ny klubb-båt:
1. I størrelses kotegori OLBAP TR8 Diving med godkjenning inntil 75 personer.
2. lnnenlor kostnodsromme på NOK 7.2 mill inkl mvo.
3. sørge for best mulig finonsiering med minst mulig usikkerhet for klubben.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund, Åge Wee, Ernst Ravn Ottesen, Anne Marit
With Ottesen, Morten Enge Haukås og Torbjørn Brekke.
Enstemmig vedtatt

2

FoRs[AG 3 - lnnrede 3. etasje klubbhus
Det er innhentet en kostnadsoversikt over hva innredning av 3. etasje av klubbhuset vil
koste. styre mener det også er uheldig at denne etasjen står slik den gjør da vi nå lett
risikerer hull iplasten inn mot isolasjonen.
Styre sitt forslag til vedtak: Årsmøte ber styre gjennomfører innredning ov klubbens 3. etosje,
innenfor en kostnadsrdmme på NOK 700.000,-.
Følgende hadde ordet i saken: Lars Einar Hollund og Thomas Angell Bergh.
Enstemmig vedtatt.

Sak

11 Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsawift, eller gi fullmakt til
å

fastsette tren ingsavgifte r,
vilfor årsmøte foreslå følgende kontingenter:

Styre

SENIORKONTINGENT
JUNIORKONTINGENT

NOK 300,00 pr. person

frø og med det året enn fyller 76 år
pr. person opp til det året enn fyller 76 år
STUDENTTKONTINGENT NOK 700,00 pr. person
NOK 100,00

FAMILIEKONTINGENT

NOK 600,00,
Følgende hadde ordet isaken: Lårs Einar Hollund, Thomas Angell Bergh.

Enstemmig vedtatt.
Sak

12 Vedta idrettslagets budsjett.
Årsmøte godkjenner et budsjett.
Følgende hadde ordet i saken: Lars Einar Hollund og Thomas Angell Bergh.
Yedtak: Årsmøtet vedtor styreB forslog tit budsjett.
Enstemmig vedtatt.

Sak

13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Styret fremla forslag til oEanisasjonsplan for behandling på årsmøtet.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund.
Vedtak: Årsmøtet vedtor svrets forslog til orgonisosjonsplon.
Enstemmig vedtatt.

sak 14 Valg
14,1 Valg av styreleder:
Valgkomiteen foreslo Lars Einar Hollund som styreleder.
Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Susort på vegne av valgkomiteen
Vedtak: Årsmøtet valgte Lars Einar Hollund som styreleder.
Enstemmig vedtatt.
14,2 Valg av nestleder:
Valgkomiteen foreslo Thomas Angell Bergh som nestleder.

Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Susort på vegne av valgkomiteen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Thomas Angell Bergh som nestleder.
EnstemmiB vedtatt.

3

14.3 Valg av øvrige styremedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Torbjørn Brekke, Åge Wee, Alexandra L. Norlander, Celina Falkeid og
Martin Aker Evenseth som styremedlemmer.
Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Susort på vegne av valgkomiteen.
Vedtak: Torbjørn Brekke, Åge Wee, Alexandra L. Norlånder, Celina Falkeid og Martin Aker
Evenseth som styremedlemmer
Enstemmig vedtatt
14.4 Valg av varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Sander Sæverhagen og Martine Wee som varamedlemmer til styret.
Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Susort på vegne av valgkomiteen.
Vedtak: Sander Sæverhagen og Martine Wee som varamedlemmer til styret
Enstemmig vedtatt
14.5 Valg av Kontrollutvalg

Valgkomiteen foreslo Solveig Helene Sjo, Rune Hobbesland til kontrollutvalg og Arve Vestvik
som vara.
Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Susort på vegne av valgkomiteen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Solveig Helene Sjo, Rune Hobbesland og Arve Vestvik som vara.

til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har
presentasjonsrett
Styret fremla forslag til fullmakt til styret til å oppnevne representanter i ting og mgter der
idrettslaget har representasjonsrett.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund.
vedtak: Årsmøtet gir styret futtmokt til å oppnevne representdnter iting og møter der
idrettslaget har re prese ntasjonsrett.
Enstemmig vedtatt.
14,6 Valg av representanter
re

14.7 Valg av leder i valgkomiteen
Styret foreslo Kenneth Susort som leder ivalgkomiteen.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund.
Vedtak: (erneth Susort ble volgt som leder i volgkomiteen.
Enstemmig vedtatt.
14,8 Valg av medlemmer i valgkomiteen
Styret foreslo Olivia L. Nylander og willy Smedsvik som medlemmer i valgkomiteen.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund.
Yedtak: Olivio Lie Norlonder og Willy Smedsvik ble volgt som medlemmer av valgkomiteen.
EnstemmiB vedtatt.

14.9 Valg av varamedlem i valgkomiteen
Styret foreslo Elisabeth Raunholm som varamedlem i valgkomiteen.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund
Vedtak: F/,sobeth Rdunholm ble volgt som voramedlem ov valgkomiteen.
Enstemmig vedtatt.

Antall medlemmer pr.

31.12.2020:

345

4

Haugesund 5. mai 2021
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