Protokoll fra Brevik Seilforenings årsmøte 2017

Dagsorden

1)

Seivall, 09,03,2017

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Saksliste ble enstemmig godkjent.

2)

Velge møteleder, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen
Jon Helland ble valgt som møteleder, Toril N. Ringhus som referent, Alf Førli og Gerhard Johansen
til å underskrive protokollen.

3)

Godkjenne de fremmøtte representanter/stemmeberettigede:
Tellekorpset Talte 32 stemmeberettigede.

4)

Behandle årsmelding for 2016
Foreningens årsmelding ble opplest av leder. Ärsmeldìngene fra de ulike gruppene ble ikke opplest,
men alle ble oppfordret til å lcsc dissc i sìn hclhct. Kommentarer;

Årsmeldinger fra styret og gruppene ble enstemmig godkjent.

5)

Behandle revidert regnskap for 2016
Regnskap ble presentert og gjennomgätt av leder Jørn Fougner
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
Styrets innstillìng til disponering av resultat2016:
Styret forslår â, overføre kr 50 000 til klubbens vedlikeholdsfond, og at resterende resultat inngår
klubbens egenkapital. Dette ble enstemmig vedtatt.

6)

i

Behandle innkomne forslag og saker
6 a) Takløsning over terrassen på klubbhuset.
Vedtak:

Brevik seilforening vedtar å utvide dagens lån med inntil la 700 000,- knyttet til bygging av tak over
terrassen. Som sikkerhet stilles beroende pant i gårdsnummer 35 bnr 21 i Porsgrunn pålydende 1,8
mill. kr. Dagens lån er pr 27 l2-I7 på kr 1 015 173 ,- Bakgrunnen er behov for å sikre likviditet i
forhold til faktiske byggekostnader og frem til tidspunkt for utbetaling av refusjoner og eventuell
støtte. Behovet vurderes og følges opp av styret.

Brevik seilforening vedtar

i sakspapirene til

å bygge

paviljong på terrassen ved klubbhuset beslrevet som alternativ A

årsmøtet.

6 b) Forslag vedr modellbåt

Vedtak:
Jan Ove trekker forslaget sitt. Styret ser på andre muligheter

til

neste årsmøte. Se for øwig sak 9)

vedr "Klubben min".

7)

Fastsette medlemskontingent for 2017
Styrets foreslår å beholde satsene for medlemskontingent fta2016
Dette ble enstemmig vedtatt.

8) Vedta budsjett for

2017:

Styrets forslag ble gennomgått.
Budsjett ble enstemmig vedtatt.
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9) Behandle organisasjonsdokumentet I'Klubben minil
Sfyrets innstilling:

Det vises

til saksfremstilling i sak 6 b).

Vedtak;

Dokumentet <<Klubben min> justeres under overskriften Organisering/Styret fra
Styremedlem

- Ansvarlig for Kj ølbåt

til
Styremedlem

-

Ansvarlig for Entypebåter

Dokumentet <<I(lubben min> ble sist revidert på fonige årsmøte 2016.Det er ikke forberedt
endringer til årets møte. Styret ønsker å forberede en revrsjon av dokumentet tìl neste årsmøte i2018
Saken ble enstemmig vedtatt.

10) Valg
Styrets medlemmer ble vedtatt ved akklamasjon som følger;

Leder og nestleder:
Leder: Jøm Fougner (lår) Gjenvalg
Nestleder: Ole Øyvind Ingebretsen (2 år) Gjenvalg
7 Styremedlemmer:
Sekretær: Elin Margrethe Hansen (1 år igien - ikke på valg)
Kasserer: Thor-Helge Fygle Hansen (2 år) Ny
Tur & Hav: Knut Helmundsen (2 år) Gjenvalg
Kjølbåt: Hanne Sondresen (1 år igen - ikke på valg)
Anlegg: Øyvind Ingebretsen (2 år) Gjenvalg
Jolle: Vetle Fink (2 år) Ny
Brett: Andreas Buskop (1 år igen - ikke på valg)

Revisorer: Geir B. Sørensen (ikke på valg) og Bård Sæhe (Gjenvalg)
Styrets forslag til valgkomite for 2017;
Anette Sjøboden, Sigurd Aanesen og Odd Sætre. Varamedlem Jan Ove Lorentzen
Forslaget til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Forslag
Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet:
Styret fikk fullmakt til å oppnevne disse.

Sign
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