Årsmøte Sarpsborg havfiskeklubb 21/1-17
Til stede: 14 medlemmer
Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Innkommende forslag
5. Valg

1. Konstituering
Magne Steen valgt til ordstyrer.
David Westby referent.
2 til å signere protokoll ble Bjørn Strand og Astrid Berger.
Tellekorps ble Sven Ole Hovden.
Ingen kommentarer til innkallingen. Enstemmig godkjent.
2. Årsberetning
Ble godkjent, kun en kommentar som Roger tok senere under regnskap.

3. Regnskap
Ble godkjent, men kom kommentarer ang. oppsettet som ble delt ut til årsmøtet. Hadde vært mer
oversiktlig hvis alle postene stod oppført. På det som ble utgitt stod inntekter, utgifter også videre,
men ønsket var å utdype alle postene slik at alle kunne se hva slags inntekter/utgifter vi har og ikke
bare summen. Styret tar dette til etterretning,
Revisjonsberetning ble godkjent. Er en skrivefeil i samlede inntekter. Skal være 281 163,02,4. Forslag
Forslag 1.
Julelotteriet går inn som en del av medlemskontingenten. Disse pengene er ikke øremerket, men
går inn som en del i driftsbudsjettet av klubben. Minstesalg fra lotteriet skal være på 500,- per bok.
Det vil være en bok til hver familie.
Dette forslaget ble endret på årsmøtet og ble slik.
Julelotteriet fortsetter som før. Disse pengene er ikke øremerket, men inngår som en del av
driftsbudsjettet til klubben.
Det nye forslaget ble enstemmig vedtatt
Forslag 2.
Ønsker å øke sponsing av festivaler med 5000,- til 15 000,Forslaget ble vedtatt. Bare presisere at sponsinga gjelder kun festivaler rundt Oslofjorden.

5. Valg
Leder – Erling Brandsrød valgt for 2 år.
Sekretær – David Westby ikke på valg.
Kasserer – Roger Tyreng ikke på valg.
Styremedlem – Magne Steen ikke på valg.
Styremedlem – Ole-Fredrik Johansen valgt for 2 år.
Andre oppgaver som er på valg:
Ansvarlig klubbturer – David Westby valgt for 1 år.
Ut på tur-komitè – Roger Tyreng valgt for 2 år.
Ut på tur-komitè – Ole.Fredrik Johansen ikke på valg.
Kaffekomite – Erling Brandsrød valgt for 1 år.
Revisor – Astrid Berger valgt for 1 år.
Revisor – Sven Ole Hovden valgt for 1 år.
Festivalkomitè – Styret valgt for 1 år.
Materialforvalter – Styret valgt for 1 år.
Valgkomitè – Arne Rønnild og Arne Bergstrøm valgt for et år. 1 fra styret velges på neste
styremøte.

