Protokoll – Årsmøte 2015
Sted: Havnegården, Kystveien 14, Arendal
Dato: Torsdag 19. februar 2015, kl 18.00
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1.

Protokoll

Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
Styret foreslo et par omrokkeringer på dagsorden for da disse sakene ville kunne medføre behov for
endringer av budsjettet. Årsmøtet godkjente innkallelse og dagsorden, med foreslåtte
omrokkeringer.

2.

Valg av møteleder
Arild De Lange Nilsen

3.

Valg av referent
Kristin Rustekaas

4.

Valg av to personer til å undertegne protokoll
Aslak Heim Pedersen og Pierre J Nedergaard

5.

Valg av to personer til tellekorps
Erik Steller og Anne Syrdalen

6.

Åpning av møtet
Leder Astri Holden åpnet møtet. Styret var representert ved Astri Cathrine Holden, Einar Frodesen,
Philipa Clark, Johan Nyland, Kristin Rustekaas, Terje Tønnesen og Ole Richard Mortensen.

7.

Årsberetning 2014
Leder Astri Holden orienterte kort om styrets årsberetning. Det ble påpekt at Gro Vale er
varamedlem i Norsk Europajolle Klubb og skulle vært listet opp under verv utenom ASF.
Årsmøtet tok styrets årsberetning til etterretning.

8.

Utdeling av gratulasjoner
Ved leder Astri Cathrine Holden.

9.

Regnskap 2014
Regnskapsfører Anne Syrdalen presenterte regnskapet for 2014. Revisor Eilert Vierli viste til
revisjonsrapporten og at revisorene ikke hadde noe å bemerke til regnskapet.
Det ble bemerket at regnskapet bør sendes ut sammen med styrepapirene og ikke legges frem på
årsmøtet.
Regnskapet ble enstemmig godkjent og årsmøtet frigjorde styret for regnskapet for 2014.

10.

Saker til behandling

10.1 Innkjøp av Trac Trac (Forslag fra VM komiteen / Jollegruppa)
Johan Nyland informerte om Trac Trac.
Forutsetningen for at styret vil støtte at det avsettes penger til driftskostnad i budsjett var at det
fantes to personer i foreningen som ville følge opp driften og vedlikehold av Trac Trac. Det er det
ikke pr. i dag og Trac Trac ble lagt på ”is” inntil videre.
Årsmøtes støttet styrets innstilling. 3 avholdt fra å stemme.
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10.2 Innkjøp av info-tavle (Forslag fra BB11 gruppen)
BB11 v/Eivind Berg innrømmet for mye bruk av penger og ønsket et økt budsjett for 2015.
Årsmøtes støttet enstemmig kjøp av informasjonstavle til BB11 gruppen og at det avsettes kr 5000 i
budsjett til dette formål.
10.3 Søknad om ny motor (Forslag fra BB11 gruppen)
Årsmøtets vedtok enstemmig styrets innstilling om kjøp av motor til GH-jolle og at det avsettes kr
25000 til dette i budsjett.
10.4 Søknad om støtte (Søknad fra Martine Mortensen)
Årsmøtet godkjente enstemmig søknaden i fra Martine Mortensen og økte bidraget fra kr 10 000,
som var styrets forslag, til kr 20 000,-. Videre ønsket årsmøtet henne lykke til med videre satsing!
10.5 Forslag til endret regnskapsførsel (Forslag fra Eivind Berg)
Styrets innstilling var at nåværende regnskapsfører og kasserer utarbeider nye rutiner
m/avdelingsregnskap (aktivitetsregnskap), sammen med ny regnskapsfører og kasserer. Dette ble
enstemmig vedtatt av årsmøtet.

11.

Saker til orientering

11.1 Årshjul
Johan Nyland orienterte om årshjul lagt ut på nettsiden asf.no.
11.2 Nytt medlemsregister
Johan Nyland orienterte om status i arbeidet med overgang til idrettens nye medlemsregister
Klubbadmin.
11.3 Seiling for Alle
Jan Fasting informerte om status samt litt om muligheter og planer for veien videre. Siste innkjøp er
vannjet, for å bistå brettene. Det er også innkjøpt 2 stk 10 fots joller. Han opplyste at vanskeligstilte
foreldre kan, ved behov, søke kommunen om å få støtte til seilkurs og kontingent. Han oppfordret
også ungdom til å søke seiling Topp idrett ved Sam Eyde VGS.

12.

Fastsettelse av kontingent
Styrets forslag til kontingent ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Det gir følgende satser for 2015:
Familiemedlem
Seniormedlem
Juniormedlem (under 26 år)
Honnør-/støttemedlem

16.

kr 800
kr 600
kr 400
kr 300

Engasjement av ny regnskapsfører
Årsmøtet vedtok at det nye styret kan engasjere ny regnskapsfører. Det ble påpekt at regnskapsfører
skal ikke ha personlige interesser i ASF.
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Budsjett 2015
Årsmøtet gjorde følgende endringer på styrets forslag til budsjett for 2015:
Post 3442 (diverse sponsor)
Post 7145 (elitesatsing)
Post 6640 (utgifter BB11)
Post 6637 (landbasert anlegg)

satt til kr 30 000
økes fra 10.000 til 20 000
økes til 20 000
fjernes

Årsmøtet godkjente budsjett for 2015 med nevnte endringer og foreslo at styret bør nedsette et
økonomiutvalg for å arbeide med ulike markedsføringstiltak. Det kom forslag fra medlemmer om at
styret bør vurdere å søke om støtte til foreningen fra banker og forsikringsselskap da dette er
selskaper som ofte gir støtte til barn- og ungdomsidrett.

15.

Valg av nytt styre ASF
Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2015:
Håkon Unger Weierholt, leder (ny)
Marianne Pedersen, kasserer (ny)
Ole Richard Mortensen (ikke på valg)
Einar Frodesen (ikke på valg)
Kristin Rustekaas (gjenvalgt)
Terje Tønnesen(vara)
Johan Nyland (vara)

13.

Valg av ny valgkomité
Årsmøtet vedtok følgende valgkomité for 2015:
Astri Cathrine Holden (ny)
Jan Krøger (gjenvalgt)
John Arnold Hopstock (gjenvalgt)

17.

Avslutning
Leder takket for året og delte ut blomster til avtroppende styremedlemmer. Årsmøtet ble avsluttet
kl. 20.38. Tradisjonen tro ble årsmøtet etterfulgt av torskemiddag. Vi var ca. 17 til bords.

Aslak Heim Pedersen
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