Referat årsmøte i Inderøy Undervannsklubb 2012

Jalistu 05.04.13

Årsmøte åpnet 19.26
SAK 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
- Alle oppmøtte er stemmeberretige
SAK 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
- Godkjent uten kommentarer

SAK 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
- Leder valgt til dirigent
- Leder som referent
- Alle skriver under protokollen

SAK 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
- Årsmelding ble lest opp av dirigent, og godkjent uten endringer. Det vises til
utlagt årsmelding på www.iuk.no.

Kommentar:
Inderøy Undervannsklubb er langt unna målet til NDF om at 80% av alle dykk skal være
klubbdykk. IUK mener dette er et helt urealistisk mål for klubber som IUK. Det er et
ønske om at dette bringes videre til styret i NTDK.
SAK 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
- Lest opp av Espen Wengstad som stedfortreder for kasserer og godkjent med
merknader.
Merknad:
Årsmøtet har spørsmål til den regnskapstekniske føringen. Det bes om at kasserer
redegjør for regnskapet på en senere medlemskveld.
SAK 6. Behandle forslag og saker.
Ingen innkomne saker.

SAK 7. Fastsette medlemskontingent.
- Ingen endringer fra i fjor. 300,- for aparatdykkere, 150,- for fridykkere og
medlemmer under 16 år. Familiemedlemskap 600,-

SAK 8. Vedta idrettslagets budsjett
- Lest gjennom av dirigent og godkjent med endringer. Det vises til utlagt budsjett
på www.iuk.no
SAK 9. Behandle idrettslagets handlingsplan
- Lest gjennom av dirigent og godkjent med endringer. Det vises til utlagt

handlingsplan på www.iuk.no

SAK 10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 1 styremedlem og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
d) 2 revisorer
-

Valgkomiteens forslag ble godkjent
Leder:
Tommy Modell Bratberg
Nestleder:
Andreas Hanssen Vang
Kasserer:
Tom Arild Fossum
Stian Dahl
Rune Amdal
Varamedlemmer:
Revisor:

Valgkomite:

(velges for 1 år)
(velges for 2 år)
(velges for 2 år)
(velges for 1 år)
(velges for 2 år)

Tor Arne Næss
Martin Fossum

(1 år igjen)
(velges for 2 år)

Dag Kyrre Rostad
Espen Wengstad

(velges for 1 år)
(velges for 2 år)

Ole-John Fossum

Årsmøte avsluttet 21.01
Referent Andreas Hanssen Vang

(velges for 1 år)

