Akerselvens Baatforening
Referat fra Årsmøte i Akerselvens Baatforening 2013
Årsmøtet ble avholdt i Veitvet Eldresenter, Veitvetveien 8, 13. Mars 2013 kl 18:00. Inngang v/ treningssentret
Galaxy, på baksiden av Veitvetsenteret.
Til behandling forelå:
1.

Konstituering med navneopptak:
a. Valg av møteleder:
Det ble foreslått ROY GULBRANDSEN
Vedtak: Enstemmig GODKJENT
b.

Opptak av navnefortegnelse: Det var 31 fremmøtte og 2 fullmakter, 33 stemmeberettiget

c.

Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Som referent ble foreslått Jørn Nerlien
GODKJENT
Til og underskrive protokollen ble foreslått: Svein Tollefsen og Ole Håvard Grindalen:
GODKJENT

d.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt: møtet er kalt inn med de retningslinjer som foreligger i
vedtektene. Ingen kommentarer, GODKJENT

2.

Styrets beretning for 2012
Styrets beretning ble gjennomgått, det var ingen kommentarer til innholdet, beretningen viser at styret har en
god fremdrift og oversikt over foreningen : GODKJENT

3.

Regnskap 2012
a. Årsregnskap 2012
Regnskapet ble gjennomgått og viser at foreningen har god økonomi pr 31.12.12. Viser et overskudd
på 183.500. Revisor var ikke helt ferdig så regnskapet ble ikke godkjent på årsmøtet.
Når revisor er ferdig med regnskapet blir det sendt ut til medlemmene.
Årsmøtet godkjente at regnskapet var godkjent ved utsending.
Styret vil følge opp og sende ut purringer på de utestående beløp fra medlemmer. Om ikke det hjelper,
vurderes inkassovarsel.
b.

Budsjett 2013
Budsjettet ble gjennomgått uten noen kommentarer. Det vil i 2013 bli satt av et bryggefond på 150 000
som øremerkes fremtidig utskiftninger av brygger etter behov og skal ikke benyttes til andre formål
fremover.
Vedtak: Bryggefond ble Godkjent

Det ble stilt et benkeforslag fra Vidar Pedersen
b1. Styret gis fullmakt til omdisponeringer i budsjettet hvis det er nødvendig:
Vedtak: Enstemmig godkjent
4.

Godtgjørelser
Det foreligger ingen forslag på endringer av godtgjørelser og de videreføres som i 2012

5.

Kontingent
Det foreligger ingen forslag på endringer av kontingenter, de videreføres som i 2012

6.

Forslag
a. Innkomne forslag : dokument - 2013 - ABF - innkomende_ Styrets forslag til justeringer av vedtektene
Se eget ark. vedlegg

7.

Valg av tillitsvalgte
a. Valg av formann Phillip Weemes for 1 år :
valgt ved akklamasjon
b. Valg av nestformann Tom Arild Hansen for 2 år:
valgt ved akklamasjon
c. Valg av sekretær Jørn Nerlien for 2 år
valgt ved akklamasjon
d. Valg av 1st varamedlem Steinar Olsen for 2 år
valgt ved akklamasjon
e. Valg av revisor Knut Engan for 2 år
valgt ved akklamasjon, var ikke tilstede
f. Valg av medlem til valgkomité Terje Pedersen
valgt ved akklamasjon

Ole W Saastad, Arve Johnsen og Rune Hultgren var ikke på valg
Yngvar Sagbakken trakk seg som revisor på årsmøtet.
Benkeforslag fra Y Sagbakken var Vidar Pedersen som revisor for 1 år
Godkjent ved akklamasjon.
8.

Eventuelt
a. Investeringer 2013
Styret har utarbeidet en investerings plan for 2013 både for Lindøya og Hovedøya
Møtet ble hevet: 20.15

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og sammensettes av medlemmer på grunnlag av alminnelig
innkalling i henhold til ajourført medlemskartotek, jfr.§5a i vedtektene. Det vil si at det er kun medlemmer
med betalt kontingent for inneværende år som har stemmerett. Dersom du ikke kan møte på årsmøtet,
har styret bestemt at du kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem.
Ektefelle/samboer har rett til å møte, men uten tale-/forslag- eller stemmerett.
Oslo 13.februar 2013 I styret for Akerselvens baatforening Phillip Weemes /s/ Tom Arild Hansen /s/ Jørn
Nerlien /s/ Ole W Saastaad /s/ Rune Hultgreen /s/ Steinar Olsen /s/ Arve Johnsen /s/

