Referat fra årsmøte i Akerselvens Baatforening 2012
Årsmøtet ble avholdt i Veitvet Eldresenter, Veitvetveien 8. 21. Mars 2012 kl 18:00.
Til stede var 41 medlemmer i henhold til innleverte navnelapper, samt 5 godkjente fullmakter,
til sammen 46 stemmeberettigede:
Møtet ble åpnet av formann Ole Håvard Grindalen som ønsket velkommen
Til behandling forelå:
1. Konstituering med navneopptak
A. Valg av møteleder.
Som møteleder ble foreslått: Roy Guldbrandsen
VEDTAK: Godkjent
B. Opptak av navnefortegnelse.
Det ble foreslått at de innleverte navnelapper er bevis på frammøte.
41 fremmøtte og 5 fullmakter
VEDTAK: Godkjent
C. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Som referent ble foreslått Jørn Nerlien
Til å underskrive protokollen ble foreslått: Philip Weemes og Magne K Olsen
Tellekorps ble foreslått Hilde Morris og Nenad Tomic
VEDTAK: Godkjent
D. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.
Det ble foreslått å godkjenne måten årsmøtet er innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
VEDTAK: Godkjent

2. Styrets beretning for 2011
Styrets beretning for 2011 ble lest opp av møteleder og foreslått tatt til etterretning
VEDTAK: Tatt til etterretning

Revidert regnskap 2011
Årsregnskap 2011.
Årsregnskap med driftsoversikt ble lest opp og gjennomgått av kasserer. Det var ingen av
våre revisorer til stede så revisorberetningen ble lest opp av møte leder.
Styret viser god kontroll og orden med regnskapet
VEDTAK: Godkjent.

Budsjett 2012
Det foreligger et utarbeidet budsjett med et lite overskudd for 2012, Vedlikehold Hovedøya
er fortsatt en stor post, det er lagt inn i vedlikehold Hovedøya 2 stk nye brygger for å starte
en gradvis utbytting av bryggene.Det vil fortsatt være viktig å holde budsjett da det fortsatt
er en del utgifter med bl.a brygger pga alder.
Styret ber om fullmakt til omdisponeringer av midler ved nødvendige behov
VEDTAK: Godkjent

3. Godtgjørelser
Styrehonorar 2012
Honoraret for 2011 foreslås ikke endret i 2012
VEDTAK: Godkjent.

4. Kontingent
Kontingenten er i dag 500 pr år og vil ikke bli endret i 2012
VEDTAK: Godkjent

5. Forslag til årsmøtet
Det forelå ikke forslag til årsmøte innen fristen 23 feb,
Magne K Olsen hadde sendt inn forslag til årsmøtet etter fristen som ikke var tatt inn i innkalling
Forslaget vil bli tatt opp på årsmøtet 2013
VEDTAK: Godkjent

Det var 4 fremmøtte som ikke hadde betalt årsavgift og dermed ikke kunne stemme ved valg
Dvs. det var 42 gyldige stemmeberettige
6. Valg av tillitsvalgte
Valg av formann for 1 år
Valgkomitéens forslag: Johannes Eggen, (han trakk sitt kandidatur)
Håvard Grindalen trakk seg fra vervet
Valgkommitèens neste forslag: Philip Weemes
VEDTAK: Philip Weemes ble valgt ved akklamasjon

Valg av Kasserer for 2 år
Valgkomitéens forslag:Ole Widar Saastad
Kasserer Vidar Pedersen hadde takke ja til og fortsette etter samtaler med valgkommiteen.
Det ble foretatt skriftlig valg og i 2 omganger ble det uavgjort, 20-20, 2 blanke og 21-21
Dette resulterte i at Kasserer Vidar Pedersen trakk seg fra vervet som kasserer og overlot
kasserer jobben til Ole W Saastad
Styret takker Vidar for den innsatsen som han har bidratt med
VEDTAK: Ole Widar Saastad ble valgt ved akklamasjon

Valg av 1 styremedlem for 2 år
Valgkomitéens forslag: Rune Hultgren
Roy Guldbrandsen hadde trukket seg fra vervet
Styret takker Roy for innsatsen som han har bidratt med
VEDTAK: Rune Hultgren ble valgt ved akklamasjon

Valg av 1 varamedlem for 2 år
Valgkomitéens forslag: Arve Johnsen
VEDTAK: Valgt ved akklamasjon ved akklamasjon

Valg av 1 revisor for 2 år
Valgkomitéens forslag: Ingvar Sagbakken
Bjørn Flatland trakk seg fra vervet nå
Styret takker Bjørn for innsatsen
VEDTAK: Ingvar Sagbakken ble valgt ved akklamasjon

Valg av 1 medlem til valgkomité for 3 år
Valgkomitéens forslag: Ole Morten Johnsen
Dag H Hagen trakk seg fra vervet
Styret takker Dag for innsatsen han har bidratt med
VEDTAK: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet ca. kl. 19.50
Protokollen godkjent av undertegnede:
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Pihilip Weemes
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