Referat fra årsmøte i HedOpp FHK 5. mars 2015
1 Registrering av fremmøtte
Det var 14 fremmøtte.

2 Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
John Berge ble valgt til møteleder. Oddgeir Andersen ble valgt til referent. Helene Gundersen og
Øystein Syvertsen ble valgt til tellekorps og å skrive under protokollen. Det var ingen merknader til
innkallingen.
3 Årsberetning fra styret
Elisabeth H. Bjerke og Helene Gundersen ga en kort orientering rundt årsberetningens pkt. 9 - om
beslutningen om å ikke trykke opp Rapport. Vedtaket gjelder fra 2015, og informasjonsflyten vil
heretter gå via klubbens hjemmeside og Facebook-side, fordi nyheter kan deles raskere på denne
måten. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til beslutningen.
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

4 Årsregnskap i revidert stand
Morten Sørensen redegjorde for årsregnskapet, avdelingsregnskapet (inkl. balanse) og orienterte
kort om hvordan regnskapssystemet til klubben er bygget opp. Øystein Syversen leste opp
revisjonsberetningen. Styret presenterte et overskudd på kr 110 087,- Årsmøtet ga styret ros for
meget god økonomistyring og effektiv drift av klubben.
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

5 Endring av klubbens lover: forslag om endring av §3-4 årsmøtets oppgaver punkt I) velge
nestleder for 1 år
Styret har fremmet forslag om å endre valg på nestleder gjøres gjeldende for 2 år av gangen, og slik
at ikke leder og nestleder er på valg samtidig.
Vedtak: Årsmøtets forslaget om endring til at nestleder velges for 2 år med virkning fra 2016, ble
enstemmig vedtatt.

6 Fastsettelse av kontingent for 2016
Styrets forsalg var å beholde samme kontingent for 2016 som i 2015.
Vedtak: Kontingenten ble enstemmig vedtatt å holdes uforandret i 2016.

7 Budsjett for 2015
Budsjettet for 2015 ble gjennomgått av Morten Sørensen. Budsjettet legger opp til et positivt resultat
på kr 11 500,-. HedOpp FHK skal i 2015 arrangere NM lavland i 2015.
Årsmøtet fremmet forslag om at det bør settes av midler til jubileumsfeiringen av at klubben feirer
50 år i 2016. Styret svarte at de har vurdert dette, men ønsker å vente til 2016, siden de allerede har
satt av litt penger for 2015 til gjennomføringen av NM lavland.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2015 ble enstemmig vedtatt.

8 Valg på:







Leder
Nestleder
1 styremedlem
2 varamedlemmer
2 revisorer og 1 varamedlem
Medlemmer til valgkomiteen

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Verv

2014

Status

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varemedlem 1
Varamedlem 2

Bjerke, Elisabeth Haukaas
Rune Frankmoen
Morten Sørensen
Lars Perry Øie
Arnfinn Berntsen
Mette Bjørklund
Kristian Bryn

På valg
Frasigelse
Ikke på valg

Revisor
Revisor
Vara
Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite

Øystein Syversen
Lars Kvarberg
Morten Dalby
John Berge
Hallgeir Henriksen
Oddgeir Andersen

På valg
Frasigelse
På valg
På valg
På valg
På valg

Forslag 2015
Gjenvalg
Arnfinn Berntsen

På valg

Gjenvalg

Ikke på valg
På valg
På valg

Mette Bjørklund

Ole Werner Hoff
Gjenvalg
Gjenvalg
Torfinn Stenersen
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Som avgått leder

Periode
2015-2017
2015-2016
2014-2016
2015-2017
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2016
2015-2016
2015-2016

Etter valget ble Rune Frankmoen hedret for sin innsats med takketale og blomster av styrets leder.

9 Tildeling av æresbevisninger (HedOpp Cup)
Styrets leder delte ut 1.-3. premie i UK, AK og VK klassen i HedOpp cup.

