Referat årsmøte i Inderøy Undervannsklubb 2015
Jalistu 16.12.2016
Årsmøte åpnet 20:15

SAK 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Det var seks oppmøtte på Årsmøtet. 1 deltok på Skype.
Alle oppmøtte er stemmeberettigete og godkjennes uten merknad.
SAK 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Godkjennes med følgende merknad:
Innkalling er gjort med for kort varsel. Årsmøtet gjennomføres for sent. Årsmøtet skal
avholdes innen utgangen av mars.
SAK 3. Velge dirigent, referent samt minst 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
Tommy Bratberg velges som dirigent. Andreas velges som referent. Alle underskriver
protokollen.
SAK 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
Leder leste opp årsberetningen.
Merknader:
Medlemstallet som er oppgitt i årsberetningen er feil. Reelt antall betalende medlemmer
er 27. (31.12.2015).
Styresammensetningen oppgitt i årsmeldinga er feil. Dette rettes i behandlet revidert
versjon.
Styret har bestått av:
Leder:
Tommy Modell Bratberg
Nestleder:
Andreas Hanssen Vang
Styremedlem:
Erling Ystgård
Styremedlem:
Lars Lingen Jakobsen
Styremedlem:
Rune Amdal
Varamedlem:
Varamedlem:

Espen Wengstad
Tor Arne Næss

Valgkomite:
Valgkomite:

Tom Arild Fossum
Dag Kyrre Rostad

Revisor:

Ole John Fossum

SAK 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Regnskapet godkjennes med følgende merknader:
Regnskapet er ikke revidert. Revideres til Årsmøtet for 2016 som avholdes i februar
2017.
SAK 6. Behandle forslag og saker.
Sak 6.1
Ny lovnorm
Forslag fra Årsmøtet:
Innkalling til Årsmøtet 2015 er ikke i henhold til Idrettsloven gjort med tilstrekkelig
frist. En viktig sak som behandling av ny Lov for Inderøy Undervannsklubb bør gjøres
når det er avsatt tilstrekkelig tid for medlemmene til å sette seg inn i forslag til ny Lov.
Sak om ny lovnorm foreslås utsatt til Årsmøtet for 2016.
Godkjent uten merknader.
SAK 7. Fastsette medlemskontingent.
Forslag til kontingent og fyllepriser:
Kontingent:
Apparatdykkere:
Fridykkere:

300
150

Priser for fylling:
Medlemmer:
Ikkemedlemmer:

50kr/flaske
75kr/flaske

Tak på 400kr

Godkjent uten merknad.
SAK 8. Vedta idrettslagets budsjett
Budsjettet er forelagt Årsmøtet og budsjettet justeres iht. regnskap for 2015. Det er ikke
planlagt investeringer ut over normal drift i 2016.
Budsjett for 2016 godkjent uten øvrige merknader.
SAK 9. Behandle idrettslagets handlingsplan
Årsmøtet ber om at punkt om søknader om midler tas ut av handlingsplanen da det ikke
er planlagt investeringer i 2016.
Handlingsplanen vedtas med ovennevnte merknad.

SAK 10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 1 styremedlem og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
d) 2 revisorer
Forslag fra Årsmøtet:
På grunn av at Årsmøtet avholdes for sent og innkalling til Årsmøtet er med for kort
frist, har ikke valgkomiteen fått utført sitt arbeide.
Det forslås at alle verv forskyves med et år slik at de verv som er valgbare i 2016, blir
valgbare i 2017.
Forslaget vedtas enstemmig.
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