Protokoll fra årsmøte i Slettaa Dykkerklubb
Protokoll fra årsmøte iSlettaa Dykkerklubb
Årsmøtet ble avholdt i klubblokalene mandag 7. mars 2022 kl 1900.
Sak

I

Godkjenning av de stemmeberettigede.
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som
styret anså for stemmeberettigete.
vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 20

sak

2

Valg av dirigent.
Styret foreslo Lars Einar Hollund som dirigent.
Vedlaki Årsmøtet valgte Lars Einor Hollund som dirigent.
Enstemmig vedtatt.

Sak 3

valg av protokollfører.
Styret foreslo Thomas Angell Bergh som referent.
vedtaki Årsmøtet volgte Thomos Angell Bergh som referent.
Enstemmig vedtatt.

Sak

4

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
Styret foreslo Torbjørn Brekke og Hauke Hinrichs til å underskrive protokollen.
Vedtak: Årsmøtet volgte Torbjørn Brekke og Houke Heinrich til å unde6krive protokollen.
Enstemmig vedtatt.

sak

5

Godkjenning av forretningsorden.
Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.
v edtak: Å r sm øtet g o d kj e nte fo r r et n i n g sor d e n.
Enstemmig vedtatt.

Sek

6

Godkjenning av innkalling.
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Y edlak: Årsmøtet god kje nte in nkol lingen.
Enstemmig vedtatt.

Sak

7

Godkjenning av sakliste.
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet
V edlakt Årsmøtet god kje nte sokl isten.
Enstemmig vedtatt.

lavs

Sak 8

Behandlint av idrettslagets årsberetning.
styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Thomas Angell Bergh.
edtak: Årsmøtet godkjente id rettslagets årsberetningEnstemmig vedtatt.

Y

sak

9

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,
Kontroll utvalgets beretning.
Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
F6lgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund.
Vedtak: Årsmøtet godkjente idrettslagets regnskap og økonomiske beretning.
Enstemmig vedtatt.
v edtak Årsmøtet godkjen ne r kontroll utvdlgets beretn i ng-

Enstemmig vedtatt.
Sak

10 Behandling av forslag og saker.
FORSTAG

1-

Naust i Kvalsvik

Klubben har fått tilbod frå Haugesund kommune om festekontrakt på naustet i (valsvik.
Samtidig er kommunen interessert i at klubben blir ansvarlig leier av trappen og kontaineren.
Styre sitt forslag til vedlakt Årsmøte ber styre fottsette drbeidet med å inngå festeovtale med
Hougesund kommune om noustet i Kvolsvik. Årsmøte er også positive til at det nye <.noustet»
lår plassering ved ddgens kontoiner.
Følgende hadde ordet i saken: Lars Einar Hollund og Åge Wee.
Enstemmig vedtatt

- 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.
FORSLAG 3

Styre sitt forslag til vedtaki Årsmøte ber styre gjennomfører innredning av klubbens 3. etdsje,
innenfor en kostnodsromme på NOK 10O.00O,-.
Følgende hadde ordet i saken: Lars Einar Hollund, Åge Wee og Thomas Angell Bergh.
Enstemmig vedtatt.
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FORSLAG 3

- Alf

Lea i samarbeid med klubben får arrangere klubbkveld en dag i mnd.

Jeg som medlem, med over 30-års erfaring innenfor dykking, herunder kursvirksomhet, salg

og service av utstyr, ønsker å styrke samarbeidet mellom klubben og Alf Lea. Ukentlig
henviser vi kunder av Alf Lea videre til Slettaa Dykkerklubb. For å gjøre det lettere og mer
attraktivt for disse kundene å bli vervet til klubben, f6lge de opp og fremme medlemskap, så
hadde det vært fint å ha et fast forum å henvise til. På denne måten kan vi møte kundene
også i klubbregi, og vise frem klubbhus og klubben. Forrige klubbkveld var en sped

begynnelse til et slikt forum.
Ber om at det fremmes forslag til at Alf Lea i samarbeid med klubben får arrangere
klubbkveld en dag i mnd. Kveldens innhold kan være alt fra kun sosialt samvær, med deling
av dykkeopplevelser og erfaringer, vise bilder og planlegge nye dykk med litt sponset snacks

eller kvelds, til leverandørbesøk med presentasjon av nytt utstyr. Det vil komme både nye og
gamle medlemmer til gode, både apparatdykkere og fridykkere. Bruk av huset vil gjerne
generere videre bruk og f.eks utleie.
styre støtter ikke forslaget fra forslagstiller med følgende begrunnelse:
a) Styret har allerede vedtatt at der skal gjennomføres månedlige klubbkvelder.
b) Alle leverandører er velkomne til å ta kontakt med styret i forbindelse med
sponsoravtaler.
Styre sitt forslag tilvedtak: Årsmøte støtter ikke forslaget fra forslagstiller.
Vedtak ved håndsopprekning; 9 for forslagstiller sitt forslag og 11 for styre sitt forslag.
Vedtak: Styret sittforslog ble vedtatt
Sak

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

trenintsavgifter.

Styre vil for årsmøte foreslå følgende kontingenter:
SENIORKONTINGENT NOK 3oq,0o pr. person fro og med det dret enn Iyller 16 år
IUNIORKoNTINGENT NOK 100,00 pr. person opp til det året enn fyller 16 år
STUDENTTKONTINGENT NOK 700,00 pr. person
FAMILIEKONTINGENT NOK 5OO,OO.
Følgende hadde ordet i saken: Lars Einar Hollund, Thomas Angell Bergh og Ellen Norlander
Lie.

Enstemmig vedtatt.
Sak

12 Vedta idreftslatets budsiett.
Årsmøte godkjenner et budsjett.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund.
Vedtak: Årsmøtet vedtor styrets forslag tit budsjett.
Enstemmig vedtatt.

Sak

13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling

på årsmøtet

Følgende hadde ordet isaken:Lars Einar Hollund.
Yedtak: Årsmøtet vedtor styrets forslog til orqonisasjonsplon.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 14 Valg
14.1 valg av styreleder:

Valgkomiteen foreslo Thomas Angell Bergh som styreleder.
Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Susort på vegne av valgkomiteen
Vedtaki Årsmøtet valgte Thomas Angell Bergh som styreleder.
Enstemmig vedtatt.
14.2 Valg av nestleder:
Valgkomiteen foreslo Arve Vestvik som nestleder.
Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Susort på vegne av valgkomiteen.
Yedtak: Årsmøtet volgte Arve Vestvik som nestleder.
Enstemmig vedtatt.
14.3 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Torbjørn Brekke, Elisabeth Raunholm, Morten Haukås, Eivind Eidem
Ersland og Asle Gierder som styremedlemmer.
F6lgende hadde ordet i saken: Kenneth Susort på vegne av valgkomiteen.
vedtakt Torbjørn Brekke, Elisdbeth Rdunholm, Moren Hdukds, Eivind Eidem Ersland og Asle
Gjerder ble volgt til styremedlemmerEnstemmig vedtatt
14.4 Valg av varamedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Sander Sæverhagen og Martin Aker Evenseth som varamedlemmer til
styret.
Følgende hadde ordet i saken: Kenneth Susort på vegne av valgkomiteen.
Vedtak: Sonder Sa?verhogen og Martin Aker Evenseth som vardmedlemmer til styret

Enstemmig vedtatt
14.5 Valg av (ontrolluwalg

Valgkomiteen hadde ingen forslag til medlemmer av kontrollutvalget.
Følgende hadde ordet isaken: Åge Wee og Lars Einar Hollund.
Årsmøte fremmet følgende: Lars Einar Hollund, Thomas Kallevig og lngrid Brekke.
Vedtaki Årsmøtet volgte Lors Einor Hollund, Thomas Kollevig som medlemmer og lngrid
Brekke som varo,
14.5 Valg av representanter

til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslatet har

representasjonsrett
Styret fremla forslag til fullmakt til styret til å oppnevne representanter i ting og møter der
idrettslaget har representasjonsrett.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund.
Vedlaki Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representonter i ting og møter der
etts I ag et h d r re p re se nta sj o n sr ett.
Enstemmig vedtatt.

id r

14.7 Valg av leder i valgkomiteen
Styret foreslo Åge Wee som leder i valgkomiteen.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund.
Vedtak:Åge Wee ble valgt som leder ivalqkomiteen.
Enstem mig vedtatt.
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14.8 valg av medlemmer i valtkomlteen
Årsmøte foreslo Alexandra L. Norlander og Ernst Ravn Ottesen som medlemmer i

valgkomiteen.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund.
vedlak: Alexdndro L Norlander og Ernst Rovn Ottesen ble volgt som medlemmet øv

volgkomiteen.
Enstemmig vedtatt.
14.9 Valg av varamedlem i valgkomiteen
Styret foreslo Willy Smedsvik som varamedlem i valgkomiteen.
Følgende hadde ordet isaken: Lars Einar Hollund
Yedtak: Willy Smedsvik ble volgt som voramedlem av volgkomiteen.
Enstemmig vedtatt.

Antall medlemmer pr.

31,12,2020: 2!5

Haugesund 7. mars 2022
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