Referat årsmøte 8. januar 2015
18 medlemmer tilstede og fire fullmakter.
Erling ønsket alle velkommen.
Magne ble valgt til ordstyrer, David referent, tellekorps ble Rune Eriksen og Raymond Danielsen.
Arne Bergstrøm og Roger Tyreng ble valgt til å underskrive protokollen.
Styrets beretning ble lest opp. Jjubileumsfesten var ikke nevnt, noe den skulle gjort, godkjent.
Regnskap og revisjonsberetning ble lest opp. Ingen kommentarer, godkjent.
Innkommende forslag.
Forslag 1 – Rekordfisker – godkjent. Vedtektsendring §20 Rekordfisker.
Forslag 2 – Klubbturer – godkjent. Vedtektsendring §15 Klubbturer.
Forslag 3 – Trukket siden forslag 2 ble godkjent.
Forslag 4 – Målebrett – Enstemmig vedtatt.
Forslag 5 – Trukket grunnet feil i forslag.
Forslag 6 – Sponsing av Ut på tur – godkjent.
Forslag 6B – forfaller pga. Forslag 6 ble godkjent.
Forslag 7 – Slå sammen dame- og herreklassen – Enstemmig vedtatt.
Forslag 8 - «Gratis klubbtur gevinst» - Enstemmig vedtatt.
Forslag 9 – Vedtak i styret – Ikke godkjent.
Forslag 10 – Trukket.
Forslag 11 – Fullmakt til styret – godkjent. Vedtektsendring §10 Fullmakt til styret.
Forslag 12 – Ungdomsturer – Enstemmig vedtatt.
Forslag 13 – Premiering klubbkonkurranse – Godkjent.
Videre behandlet vi medlemskontingenten. Dette er en post som skal opp på årsmøtet hvert år.
Det blir ikke noen dugnad i 2015, derfor bør vi få inn litt mer penger på andre måter. Vi står da med
noen valg. Øke kontingenten, øke prisene på klubbturer osv. Siden forslag 6 gikk igjennom blir det
4000,- mindre i sponsing av «Ut på tur». Og vi var enige om at ikke prisen på klubbturer bør gå
opp, siden de som var mest aktive i klubben var de som tapte mest på det. Derfor var vi enige om å
øke kontingenten. Kontingenten for juniorer og familiemedlemmer gjør vi ikke noe med, men for
resten øker vi med 100,- i året. Dette ble godkjent med klar margin.

Valg.
De som ble valgt var:
Leder – Erling Brandsrød (gjenvalg).
Styremedlem – Raymond Danielsen (gjenvalg).
Andre oppgaver som ble valgt var:
Ansvarlig klubbturer – David Westby (gjenvalg).
Ut på tur komite – Robert Larsen for 1 år og Roger Tyreng for 2 år.
Festkomite – Rune Eriksen (Arne Bergstrøm).
Revisorer – Arne Bergstrøm og Arne Rønnild (gjenvalg).
Festivalkomite – Styret.
Materialforvalter – Styret.
Fiskeskipper – David Westby (Styret).
Valgkomite – Arne Bergstrøm og Roger Tyreng (gjenvalg). Styret skal velge 1 medlem til neste
medlemsmøte.
Møtet hevet.

