Referat årsmøte lørdag 19. februar 2011
Avholdt på Kvitfjell Pub og Pizzeria
Tilstede: Ole Arne Nyborg, Kyrre Formo, Asgeir Tofte, Torger
Lien, Brede Holdbrekken, Thoralf Løkken, Per Emil Løkken,
Ole Bjørn Nymoen, Gjermund Lognseth, Bjørn Kvikstadhagen,
Anne Mette Nyborg, Hans Olav Løvli, Ivar Nyborg, May Britt Eriksen Nyborg,
Kjell Aage Finsrud, Asbjørn Nyborg, Thomas Nyborg, Brede Vestby, Laila
Pettersen, Ragnhild Myhre, Jan Ove Fagervold og Kjetil Finsrud.
Formann Gjermund Lognseth ønsket alle velkommen til årsmøtet.
1) Valg av ordstyrer: Formann Gjermund ble valgt som ordstyrer siden han
allerede var i gang med å prate.
2) Godkjenning av møteinnkalling: godkjent uten anmerkninger.
3) Årsberetning: gjennomgått. Torger m.fl. supplerte med detaljer på
enkelte turer. Godkjent.
4) Regnskap 2010: gjennomgått av kasserer Kyrre Formo. Året totalt sett
gikk ca. 2000 kr i overskudd. Tilsammen har klubben 61 963,- på bok.
Siden klubben ikke har ambisjon om å tjene store penger hvert år er
dette i tråd med hva som er målsetningen. Klubben har en solid og sunn
økonomi.

5) Valg. Valgkomiteen ved Thoralf orienterte.
3 styreposter var på valg:
Nest - formann: Kjell Aage Finsrud ble gjenvalgt for 2 nye år.
Styremedlem: Brede Holdbrekken tok gjenvalg for 2 nye år.
Sekretær: Kjetil Finsrud sa takk for seg etter 8 år i styret, 6 av disse
som sekretær. Ragnhild Myhre ble valgt for 2 år.
6) Årets









treff:
Avholdes 24. – 26. juni
Fortsatt sen dato pga gode tilbakemeldinger i fjor
10 års jubileum!
Festarrangør: RFFK
Terpe på retningslinjer for rammene rundt festen
Styret tar et møte med RFFK og kontrakt skrives
Benker må produseres
May Britt Eriksen Nyborg tar også i år sjefsrollen rundt
bevertning i teltet




Vakter som er satt opp må møte opp eller skaffe stedfortreder!
Ved forfall gi beskjed så fort som mulig til de ansvarlige, vi er
avhengige av hvert enkelt medlem sin innsats denne helga

7) Eventuelt: En kort gjennomgang av noe av det som skjedde i 2010.
Gjermund presenterte et slideshow (laget av formann og sekretær) med
bilder og tekst.
Den digitale situasjonen i klubben ble gjennomgått av den avtroppende
sekretæren. FAK er på Facebook og har nye nettsider med eget
publiseringsverktøy på gang. Det ble stilt spørsmål om overgang til et
billigere webhotell.
En bilscene fra filmen Bullitt ble vist i forbindelse med bortgangen av
regissør Peter Yates i januar. Bilscenen blir regnet som den første
ordentlige biljakten med realistisk kameraføring og banebrytende for
senere filmer.
Årsmøtet ble avsluttet med et hyggelig måltid med ledsagere.

Kjetil Finsrud
- sekr -

