Årsmøte referat

3.april 2009 Kjerknesvågen

Årsmøte ble i år avholdt i ”jalistu” på kaia på våjen. Det var bra oppmøte med 8 medlemmer.
Årmøte ble åpnet 20.00
Sak 1: Godkjenning av innkalling og /sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent med en liten merknad om at sak 6 eventuelt ikke har noe å gjøre
på et årsmøte. Dette rettes opp til neste år.

Sak 2: Årsmelding
Årsmelding ble opplest av Andreas H Vang og godkjent uten merknader.

Sak 3: Valg

Styret i 2008 har bestått av
Leder:

Martin Fossum

Styremedlem: Andreas Hanssen Vang
Erling Gunleiksrud Ystgård
Gunnar Andre Solli (ungdomsrepresentant)
Kasserer:

Tom Arild Fossum

Nytt styre i 2009:
Leder:

Martin Fossum

Styremedlem: Andreas Hanssen Vang

Kasserer:

(Velges for 1 .år)
(1 år igjen)

Erling Gunleiksrud Ystgård

(1 år igjen)

Gunnar Andre Solli (ungdomsrepresentant)

(Velges for 2 år)

Tom Arild Fossum

(Velges for 2 år)

Det har i 2008 ikke vært noen fungerende valgkomite. Det ble derfor på årsmøte valgt 2 personer
som valgkomite for 2009.
Ny valgkomite:
Dag Kyrre Rostad
Torbjørn Hanssen Vang

Sak 4: Regnskap
Regnskapet ble opplest av kasserer og godkjent uten kommentarer.

Sak 5: Inkomne saker
Ingen

Sak 6: Eventuelt
Det ble diskutert om at vi skal ha noen aktivitet på Båttreffet i år. Det ble til at vi kontakter Yngve
Henriksen og prøver å få til fridykking på Minesveiperen.
Båtforeningen skal ta i bruk plassen vi har på slippen for å bruke den som båtverksted til Jekta
Pauline. Vi får i stedet bruke jalistu som lokale for kompressoren vår. Dette synes vi kanskje var vel så
bra som det lokalet vi har hatt. Her får vi i tillegg ett kaffebord og vi får med dette et lite klubblokale.

Årmøte ble avsluttet 22.15.

Etter årmøte ble det stekt kamskjell med tilbehør. Noen av oss satt igjen utover kvelden. Dette ble en
trivelig kveld med mye forskjellig prat.

Mvh styret
Kjerknesvågen 15.05.09
v/ Martin Fossum

