SARPSBORG HAVFISKEKLUBB
REFERAT FRA ÅRSMØTE 12.12.13
Til stede: 22 medlemmer
Dagsorden:
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Konstituering
Årsberetning
Regnskap
Innkommende forslag
Valg

1. Konstituering
Magne Steen valgt til ordstyrer.
David Westby referent.
2 til å signere protokoll ble Tore Andresen og Arne Bergstrøm.
Tellekorps ble Torill Andresen og Pål Danielsen.
Ingen kommentarer til innkallingen.
Enstemmig godkjent.
2. Årsberetning
Ble godkjent, savnet kun noen ord om vi har hatt dugnad på feriehjemmet.
3. Regnskap
Liten endring ang. medlemmene. 1 b-medlem har blitt a-medlem. Det skal være 38 herrer og 1 bmedlem. Kameraet må bli mer brukt neste år. Stor utgiftspost. Denne kommentaren har egentlig
ikke med regnskapet å gjøre, men ble nevnt under opplesing av postene.
Revisjonsberetning ble godkjent.
4. Innkommende forslag.
•

Forslag 1.
Begrensninger på makrell og sild.
Jeg foreslår at det kun kan veies inn 20 makreller og 20 sild på klubbturer.
Forslaget ble endret av årsmøtet til 10 makreller og 10 sild.
Forslaget ble vedtatt.

•

Forslag 2.
Ang. valg av valgkomité.
Jeg foreslår at årsmøtet velger 2 medlemmer og at styret velger 1 medlem i
etterkant av årsmøtet som blir formann i valgkomiteen.
Forslaget ble vedtatt.

•

Forslag 3.
Ønsker å fjerne at det må være minimum 8 stykker med på klubbtur for at det
skal være gyldig klubbtur.
Forslaget ble vedtatt.

•

Forslag 4.
Ble ikke tellende siden forslag 3 ble vedtatt.

•

Forslag 5.
Dagens tekst i våre vedtekter:
§ 15 Klubbturer
På turer arrangert av Sarpsborg Havfiskeklubb skal 50% av disse være rettet
mot større dybder såfremt vær og strømforhold tillater det.
Forslag til ny tekst:
§ 15 Klubbturer
På turer arrangert av Sarpsborg havfiskeklubb skal flere av de, eller deler av
de, være rettet mot større dybder såfremt vær og strømforhold tillater det.
Årlig arrangeres en egen «dypvannstur» der vi prøver dyp som er større enn
det vi fisker til vanlig. D.v.s. mer enn 100 meter. Denne turen er valgt ut på
forhånd slik at medlemmer kan velge i god tid om de vil være med på denne.
Turen telles som en vanlig klubbtur.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

•

Forslag 6.
Dette forslaget har med poengberegningene på våre klubbturer å gjøre. Sånn
som det er i dag så er det 10 poeng til vinneren, 9 poeng til andremann osv.
Hvis vinneren får for eksempel 50 kilo fisk, og andremann får 2 kilo fisk,
kunne ikke vinneren fått bedre «belønning»?
Hvis vinneren får 100 poeng, så kan andremann få prosentvis poeng av
differansen mellom fiskerne.
Forslaget ble ikke vedtatt

•

Forslag 7.
Det er i dag satt av kr. 10.000 til sponsing av NM i havfiske. Mitt forslag er at
hvis disse pengene ikke blir brukt i sin helhet, overføres restbeløpet til «Ut på
tur»-kontoen, slik at vi eventuelt kan lage flere «Ut på tur» hvert år.
Sponsing til hvert medlem bør ikke overstige 1000 kroner pr. tur.
Det er en feil i forslaget. Det er satt av kr. 8000 til sponsing av NM i
havfiske.
Forslaget ble ikke vedtatt.

•

Forslag 8.
Valg av «Ut på tur» komité bør bli valgt for 2 år om gangen. 1 på valg hvert
år.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

•

Forslag 9.
Forslag til vedtektsendring § 3 Møter:
Jeg foreslår at regnskaps- og valgåret til Sarpsborg Havfiskeklubb legges om,
slik at vi fra neste år følger kalenderåret.
Forslaget ble vedtatt.

5. Valg
Leder – Erling Brandsrød ikke på valg.
Sekretær – David Westby valgt for 2 år.
Kasserer – Astrid Berger valgt for 2 år.
Styremedlem – Magne Steen valgt for 2 år.
Styremedlem – Raymond Danielsen ikke på valg.
Andre oppgaver som er på valg:
Ansvarlig klubbturer – David Westby valgt for 1 år.
Ut på tur-komitè – Jan Berger valgt for 1 år.
Ut på tur-komitè – Magne Steen valgt for 2 år.
Festkomitè – Pål Danielsen valgt for 1 år.
Revisor – Bjørn Strand valgt for 1 år.
Revisor – Torill Andresen valgt for 1 år.
Festivalkomitè – Styret valgt for 1 år.
Materialforvalter – Styret valgt for 1 år.
Valgkomitè – Roger Tyreng og Arne Bergstrøm valgt for et år. 1 fra styret velges på neste
styremøte.

