Møtereferat, Årsmøte Inderøy Undervannsklubb 2010
Årsmøte i Inderøy Undervannsklubb ble avholdt 01. April 2011 kl. 20.00 på Kaia,
Kjerknesvågen.
Følgende medlemmer møtte: Martin Fossum, Tom Arild Fossum, Gunnar Andre Solli, Erling
Ystgård, Tommy Modell Bratberg, Espen Wengstad, Andreas Hanssen Vang, Stian Dahl, Ola
Tobias Vang, Rune Amdal, Torbjørn Hanssen Vang
I tilegg møtte 2 nye medlemmer i 2011 som var observatører under møte:
Sakliste:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og referent, samt noen til å underskrive protokollen
Årsmelding
Regnskap
Videre arbeid med ”prosjekt døråpner”
Klubb-besøk fra NDF
Innkommende saker
Handlingsplan 2011
Budsjett
Valg

Medlemmene ble ønsket velkommen og årsmøte ble åpnet av leder.
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste godkjent
Sak 2: Valg av møteleder og referent, samt noen til å underskrive protokollen.
Møteleder: Martin Fossum
Referent: Tommy M Bratberg
Alle underskriver protokollen
Sak 3: Årsmelding.
Årsmeldingen ble lest og godkjent med følgende tilføyninger:
- Dykking for Catfish
- Stand på Båttreffet

Sak 4: Regnskap
Regnskapet godkjent.

Sak 5: Videre arbeid med ”prosjekt døråpner”
Espen Vengstad oppsummerte hva som var gjort gjennom året:
Det ble gjennomført prøvedykk i dampsaga bad hvor 3 personer deltok, de fikk lyst til å fortsette.
Espen og Martin var med å gjennomførte prøvedykkene.
Det ble jobbet videre med prosjektet og det skal arrangeres kurs for to av deltakerne på vårparten
2011. prosjektet videreføres i 2011.
IUK søker om tilskudd til Verdal Kro a/s.

Sak 6: Klubb-besøk fra NDF
NDF kommer med en representant som skal informere om hva NDF er og gjør.
IUK fastsetter sted og tid for besøket. IUK ønsker at NDF kommer ila 2011.

Sak 7: Innkommende saker
Henvendelse fra T-A om ”Vårslæpp”
IUK inviterer klubbene i kretsen til å dykke i Skarnsundet.
T-A ønsker å komme med en journalist for å lage en sak i T-A. Arrangeres ca i mai/juni 2011.
Martin jobber videre med saken.

Sak 8: Handlingsplan 2011
Utstyr:
Flaskebank er kjøpt og betalt, vi venter på levering.
Den skal (om mulig) monteres før sommer treffet.
Espen avklarer om draktkjøp/utstyr fra Rostad.
Utdanning:
IUK skal utdanne minimum 1 fridykkeinstruktør i samarbeid med Verdal SDK, dette for å skaffe nye
unge madlemmer.
Støtte:
Søke midler til ny kompressor for å komplettere flaskebank. Det skal også søkes om utstyr til
fridykking.

Sikkerhet:
Det skal arrangeres 1.helpskurs som er dykkerelatert under sommertreff om mulig.O2 koffert fylles
av styret.
Organisert dykking:
Bruke sms tjenesten flittigere. Prøve å arrangere tur til Lyngstøylvatnet og tur til kysten på
sensommeren. Oppfriskingsdykk i sjø/basseng for de som ønsker det.
Prosjekt døråpner:
Kjøre kurs for 2 pers.
Nedsette ei gruppe som jobber med dette.
Andre kurs:
Grunnkurs på forsommeren samt prøve å arrangere Advance ila året.
Info rmasjonskanaler:
Koble nettsida opp mot facebook, samt gjøre den lettere for alle å bruke. Ha stand på båttreffet og
lage t-skjorter.

Handlingsplan godkjennes med endringer.
Sak 9: Budsjett
Årsmøtet fatter vedtak om at styret får fullmakt til å kjøpe dykke utstyr fra rostad hvis/når det
blir aktuelt. Det blir ikke lagt i budsjettet.
Sak 10: Valg
Nytt styre som ble valgt består av:
Leder:
Andreas Hanssen Vang
Styremedlem: Martin Fossum
Styremedlem: Tommy Modell Bratberg
Ungdoms rep: Gunnar A Solli
Kasserer:
Tom A Fossum

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

Valgkomiteen består av Tor Arne Næss og Erling Ystgård
Årsmøte hevet ca kl. 22.00.

Referent under møtet:
Tommy Modell Bratberg

