Referat årsmøte 10. april 2010
Avholdt på Kvitfjell Pub og Pizzeria
Tilstede: Ole Arne Nyborg, Kyrre Formo, Asgeir Tofte, Torger
Lien, Brede Holdbrekken, Thoralf Løkken, Viktor Stenumgård,
Per Emil Løkken, Thor Frode Lindvig, Gjermund Lognseth,
Hans Kampen, Ingar Jakobsen, Bjørn Kvikstadhagen, Anne Mette Nyborg, Ola
Hovden, Hans Olav Løvli, Ivar Nyborg, Mai Britt Eriksen Nyborg, Kjell Aage
Finsrud, Thor Myhrmoen, Svein Mathistad, Stein Roger Mathistad, Stein Rune
Enersvold og Kjetil Finsrud.
Formann Torger Lien ønsket alle velkommen til årsmøte og ønsket også nye
medlemmer spesielt velkommen til klubben; Svein Mathistad, Stein Roger
Mathistad og Stein Rune Enersvold.
1) Valg av ordstyrer: Formann Torger ble valgt som ordstyrer siden han
allerede var i gang med å prate.
2) Godkjenning av møteinnkalling: godkjent. SMS ble sendt ut 14 dager før
da skriftlig innkalling sammen med årets kontingent var litt sent ute i
år.
3) Årsberetning: gjennomgått. Torger m.fl. supplerte med detaljer på
fellesturer. Godkjent.
4) Regnskap 2009: gjennomgått. Klubben hadde et underskudd på 4194,- i
2009. Kommentarer til regnskapet til håndballklubben for utefesten da
overskuddet derifra ble magert jmf. tidligere år. I år bør billettinngangen
kontrolleres gjennom nummerte blokker (fra vår side) for å få reelt tall
på antall betalende. Noen utgifter er investeringer for flere år fremover,
bl.a telt, bannere og t-shirts. Tilsammen har klubben 41107,- på bok.

5) Valg. Valgkomiteen ved Viktor orienterte. Bekymring over at det er
vanskelig å rekruttere til styreposter selv med medlemsmasse over 40.
3 styreposter var på valg:
Formann: Gjermund Lognseth for 2 år. Torger Lien ble avløst etter 5 år
som Bas. Torger ble takket for innsatsen av årsmøtet.
Kasserer: Kyrre Formo tok gjenvalg for 2 nye år.
Styremedlem: Bjørn Kvikstadhagen valgt for 2 år. Asgeir Tofte takket av
etter lang og god innsats.
6) Årets treff:
• Svar vedrørende treffplass gitt av Ringebu kommune

•
•
•
•
•
•

Fire krav stilt fra kommunen for å få benytte området
Skjenkebevilgning må søkes
Plakater må trykkes før sentrale vårmønstringer (1. mai) ifm
markedsføring og viktig å få med bandnavn på festen.
Kjører samme opplegg som i fjor mht underholdning i teltet
fredag kveld.
Festen er satt bort til håndballklubben, det blir musikk fra Dan
Baird
Nytt opplegg rundt innsjekking på treffområdet for smidigere
avvikling for både publikum og biler

7) Kontingenten 2011. Styret foreslo å øke kontigenten til 250,- for
2011. Den har vært uendret siden starten. Vedtatt.
8) Eventuelt. Det satses på et tidligere auto-slalom på Frya, helst i mai.
Vårslepp fredag 30. april.
Årsmøtet ble avsluttet med et hyggelig måltid.

Kjetil Finsrud
- sekr -

