Referat Årsmøte lørdag 15. 02. 2013
Avholdt: Tunet Kro
Tilstede: Jan Erik Nordølum, Kyrre Formo, Torger Lien,
Viktor Stenumgård, Jan Ove Fagervold, Ivar Nyborg
og May-Britt Eriksen Nyborg.
President Jan Erik ønsket alle velkommen til årsmøte.

1) Valg av ordstyrer: President Jan Erik ble valgt som kveldes ordfører
siden han allerede var godt i gang.
2) Godkjenning av møteinnkalling: Godkjent. Skriftlig innkalling ble sendt
ut på mail. Ingen SMS ble sendt ut i år.
3) Årsberetning: Gjennomgått av President Jan Erik. Godkjent.
4) Regnskap 2012: Gjennomgått av kasserer Kyrre. Klubben hadde et
underskudd på – 1232 kr. i 2012. Noen utgifter er investeringer for flere
år framover: datamaskin, skriver, 2 stk. strømskap, bord, benker og
blokker til treff. Tilsammen har klubben 22.790 kr på bok.
Kommentar til regnskapet: Hvordan få inn mere overskudd fra treffet,
Ingen Gullbuss og ingen inntekt fra festen lørdag under treffet.
Godkjent.
5) Valg: Valgkomiteen ved Viktor orienterte følgende:
5 Styre poster på valg:
- President: Torger Lien 1 år, avløser Jan Erik Nordølum etter 1 år
- Vise President: Per Arne Kleven, avløser Kjell Finsrud
- Sekretær: May-Britt E.Nyborg, avløser Ranghild Myhre
- Styremedlem: Ståle Sønsteli, avløser Bjørn Kvikstadhagen
- Valgkomite: Viktor Stenumgård og Thoralf Løkken tar gjenvalg.
6) Terminliste: Klubben har i lengre tid snakket om å reise på treff. Det har
vært turer til Leira, Ellingsvågen og til Fredrikstad som har vært
vellykka. De siste årene har det vært vanskelig å få til turer da det har
vært laber interesse og lite oppmøte. Med bedre planlegging,
medlemsmøter og informasjonsmøter håper årsmøte at trenden kan
snu.
7) Årets treff: 14-16.06 2013
-

Trenger ikke søke Ringebu kommune om treffplass.

-

Fortsetter å kjøre med levede musikk i teltet fredags kveld.
Skjenkebevilling må søkes.
Plakater må trykkes før Vårslippet.
Vaktlister settes opp og sendes ut i god tid.
Nytt opplegg for innsjekking, inngang ikke medlemmer.
Jobbes videre med å få til mere overskudd fra treffet.

8) Kontingent: Årsmøte foreslo å øke kontingent for 2013 fra 250 til 300 kr.
Vedtatt.

9) Eventuelt: Det har vært mye tull med den nye nettsiden til klubben, den
er fortsatt ikke i orden. Jan Erik har mottatt mail fra Kjetil Finsrud, som
ble lest opp for årsmøte. Mye av problemet ligger på server, skal nå
prøve å bytte server for å se om problemene løses. Kjetil følger opp
dette og kommer med tilbake melding til styret. Per Arne kontakter
Kjetil for mere informasjon.

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og varmt karbonadesmørbrød.

May-Britt Eriksen Nyborg
- sekr -

