Referat - å rsmøte Norsk H-bå t Klubb
Tid: 26. april, 2016 – kl. 1900
Sted: Sandefjord SF, Granholmen
Referent: Marius Nytrøen
I tillegg til de faste årsmøtesakene inneholdt programmet diskusjon om VM i Sandefjord 2018.
Årsberetning
Årsberetningen ble gjennomgått. Godkjent av årsmøtet uten merknader.
Regnskap og revisors beretning
Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått. Vedtatt av årsmøtet uten merknader.
Det oppfordres å sende en anmodning til medlemmene om å oppdatere epost-adresser sammen med
giro for innbetaling av medlemskontingent.
Viktig å oppdatere hjemmeside og sende ut informasjon for å holde på våre B-medlemmer.
Innkomne saker
Innkommen sak:
Styret fremmer forslag om lovendring. Gjennom flere år er tidspunkt for avholdelse av årsmøtet vært i
strid med vedtektenes §3, som sier at dette skal holdes innen 30. november inneværende år. Forslaget
er å endre dette til innen 30. april påfølgende år. (Se utkast til lovendring på baksiden av arket.)
Innkomne sak ble vedtatt av årsmøtet
Valg av styre, revisor og valgkomité
Valgkomiteens forslag var:
• Carl Lie (leder)
• John Vatne (nestleder)
• Marius Nytrøen (sekretær)
• Rune Forsberg (kasserer)
• Espen Berg (styremedlem)

- Ikke på valg
- Ikke på valg
- Ikke på valg
- Gjenvalgt
- Gjenvalgt

Det blir ingen endringer i styret, Rune og Espen er gjenvalgt. Valgkomiteens forslag ble enstemmig
vedtatt.
Valgkomiteens forslag til revisor var gjenvalg av Arvid Rove. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag til valgkomite var gjenvalg av Øystein Bøe og Ken Bøien. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Fastsettelse av kontingent
Kontingenten fra 2015 ble vedtatt videreført. Det vil si:
A-medlemmer: kr 400, B-medlemmer: kr 200, C-medlemmer: kr 600.

Diskusjonstema: VM i Sandefjord 2018
• Årsmøtet anser det som viktig for utvikling av klassen i en periode man frykter noe fallende
interesse.
• Det er foreløpig ikke funnet en leder for arrangementet, men mange som kan være med å bidra.
• Årsmøtet er svært positive til at et VM avholdes i Sandefjord.
• Det ble nevnt flere navn som Sandefjord Seilforening kan vurdere å kontakte.
• Sandefjord Seilforening jobber videre med å få til dette arrangementet.
Premiering
• Vandrepremien for vinner av årets rankingliste (halvmodell av H-båt) tildelt Simen Doksrød,
Sandefjord SF
• Vandrepremie for NM/klassemesterskap (sølvpokal) tildelt Joachim Nærø (ikke til stede).
• Vandrepremie for beste internasjonale resultat (sølvfat ikke tilgjengelig, ettersendes) går til
NOR 123 Petter Morland Pedersen for 12. plass i VM.

Gratulerer!
Generell diskusjon
Det er ønske om større aktivitet på hjemmeside og at det etableres Facebook-gruppe for bedre
markedsføring.
Stor takk til Sandfjord SF for et trivelig årsmøte!
For styret i Norsk H-båt Klubb
Marius Nytrøen
sekretær

