Referat fra Årsmøte Fredag 28.03.14. Tunet kro.
Tilstede: Torger Lien, Per Arne Kleven, Thoralf Løkken, Ole Johan Bjørge, Ståle Sønsteli, Kyrre Formo og
May-Britt E.Nyborg.
Forman Torger Lien ønsket alle velkommen til Årsmøte 2013. Spesielt til nytt medlem Ole Johan
Bjørge.
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Valg av ordstyrer: Torger Lien.
Godkjenning av møteinnkallelsen. Ble sendt ut sammen med medlemskontingenten for
2014. Anmerkning: Neste år sendes det ut sms med påminnelse. Godkjent.
Årsberetning: Torger leste igjennom. Godkjent.
Regnskap 2013: Gjennomgang av kasserer Kyrre.
Overskudd fra årets treff på: 27699,Klubben har et underskudd på: – 11059,- i 2013.
Til sammen har klubben pr. mars 2014 en saldo på: 39866,50,-.
Valg: Valgkomiteen ved Thoralf orienterte.
3 styreposter på valg:
Forman: Torger Lien. ( gjenvalg for 1 år.)
Kasserer: Kyrre Formo. ( valgt for 2 nye år.)
Styremedlem: Brede Holdbrekken. ( valgt for 2 nye år.)
Valgkomiteen fortsetter med Thoralf og Victor.
Terminliste: De siste årene har det vært vanskelig og fått til turer og besøk til andre treff.
Årsmøte kom med flere forslag på hvilken treffer vi kan besøke. Klubben håper å få til turer
med bedre planlegging, informasjon og medlemsmøter.
Årets treff: 13-15 juni.2014.
Inngang Fredags Kveld.
Fortsetter med musikk i teltet Fredags kveld.
Søke om skjenkebevilgning.
Teltet: Veggene mangler maljer. Sveise på forsterkning. Thoralf tar ansvar for å få dette
gjennomført, Torsdag før rigging. Thoralf undersøker også pris på leie evt. innkjøp av
nytt telt.
Bestille opp rammer til premier, 10 stk.
Styret jobber med å få sponsorene på plass.
Trykke opp og få ut plakatene.
Vaktlister settes opp og sendes ut i god tid.
Medlemsmøte før treffet.
Evt: Vår sleppet: 26.04.14 kl. 16:00. Informasjon blir lagt ut på nett og sendt sms til
medlemmer.
Ny runde med Go-Card kjøring med påfølgende Garasje Party.
Årsmøte ble avsluttet med kaffe og varme karbonadesmørbrød.

May- Britt E.Nyborg
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