PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SVSK 2017
Slåstad Vannskiklubb avholdt årsmøte for 2016, torsdag 16.02.2017 på Slobrua.
Møtet ble åpnet av leder Vidar Våltorp, som benyttet anledningen til å takke
for godt bidrag, og skryt av et vel gjennomført VM, med også deltakere som
representerte funksjonshemmede.
Saksliste til årsmøte er som følger:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
Det har møtte 12 personer, og antall stemmeberettigede er 11 stk.
2. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
Årsmøte kunngjort i Glåmdalen torsdag 19. jan 2017. Sakslistepapirer og
årsmøtepapirer var tilgjengelig på SVSK hjemmeside en uke i forkant.
Dokumentene kunne åpnes direkte fra vannski info under
< informasjon> filer.

3. Velge dirigent og sekretær, samt 2 representanter til underskrive
protokollen
Hans Otto Glomsås, dirigent
Karin Sørlie Grendel, sekretær
Kenneth Rånold og Åge Vangen skriver under protokoll
a) Vedta vannskiklubbens budsjett
b) Behandle forslag til handlingsplan

4. Årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Bemerkning: Det er 3 medlemmer og ingen varamedlem på plass, som
det skulle vært etter loven.
Kommentar: Rettes på riktig sted for Delfinmøte: var på Scandic ikke
Olympiatoppen.
Kommentar: Angående medlemstall. Det ønskes fremstilling av økning
eller frafall av medlemmer sammenlignet med året før.
Kommentar: Savner forklaring på hvorfor det ikke er søkt om
utstyrsmidler, /tippemidler til klubben. Dette har vært en forglemmelse/
misforståelse og klubben har tapt midler. Mulig kr 100 000,-

Kommentar: Rettelse av skrivefeil - på sesongens spesialaktivitet (EM, juli
2016)
Kommentar: Rettelse -Info på nettsiden/facebookside i jan 2017 tilhører
ikke oppsummering av informasjon år 2016.
Rettelse: Skrivefeil skrevet navn Lars-Ola Våltorp
Årsmeldingen for 2016 settes under votering. Den er enstemmig godtatt
med de endringer som er gjort.
5. Behandle regnskap i revidert stand / budsjett
Revisor rapport har intet å bemerke. Underskrevet av Ragni Haare og
Thomas Dahl. Det bemerkes Regnskapet har et overskudd på 50 000,-.
Kommentar: etterlyses overskudd fra EM. Dette regnskapet er ikke
ferdig. EM regnskapet bokføres i 2017.
Kommentar: Det er falt ut en linje i en summeringssammenheng. Det er
budsjettert med 1000,- i overskudd på 2017. Men i tillegg kommer
forventet overskudd fra EM i 2017 budsjettet.
Regnskapet settes under votering. Regnskapet og revisors beretning er
enstemmig godtatt med de endringer som er vedtatt.
6. Behandle innkommende forslag og saker
SAK nr. 1.
1. Fullmakter: Årsmøter gis fullmakt til fastsette
kjørepriser(treningspriser)
2. Årsmøte gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med
fremtidige endringer i NIF’s regelverk, og lov norm for idrettslag.
3. Årsmøte gir styret fullmakt til å velge representanten
valgkomiteen
Kommentar: Det blir tatt opp at årsmøte skal velge vara til
valgkomitéen. I stedet for styret, som har fullmakt. Endring i
paragraf 19 punkt 1 i lover. Dette følges opp i neste årsmøte.
4. Årsmøte gir styret fullmakt til velge representanter til NVWF
ting
7. Fastsettelse av medlemskontingenten
Styret fastsatte medlemskontingent for 2017.

Enkeltmedlem 250,- og familie 500,Endringer i kontingent er enstemmige vedtatt.

8. Vedta vannskiklubbens budsjett
Budsjettet er skissert i punkt 5, og er enstemmig vedtatt, med rettelser
og endringer.
9. a) Behandle vannskiklubbens organisasjonsplan
Det er delt opp i en barn og unge gruppe og en delider gruppe for. Dette
var tidligere en gruppe.
Enstemmig vedtatt.
Enstemmige vedtatt over mandatet til denne endringen.
b) Vannskiklubbens handlingsplan for 2017.
Enstemmig vedtatt
10. Foreta valg
Valgkomitéen gjort en innstilling på
Leder: Knut Einar Kvisla
enstemmig vedtatt
Nestleder: Lars Ola Våltorp innstilt som nestleder for 2017
Enstemmig vedtatt
Nye i styret: Olav Sagen, Karin Grendel og Sofia Borge
Vara til styret: Torstein Bale, ut 2017, Hanne Lotte Finstad, ut 2018
Revisor: Tomas Dahl, ut 2017 og Ragni Haare, ut 2017
Barn og unge gruppe: Knut Einar Kvisla innkaller til første møte
Delider: (ny gruppe, tidl. Aktivitetsgruppe) Hanne Lotte Finstad og
styret må oppnevne en representant.
Drift og vedlikehold: Olav Sagen innkaller til første møte
(medlemmer: Ole Vange, Åge Vangen, Trygve Rustad, Jørn Johnsrud
og Olav Sagen) – alle ut 2017.
Ikt og teknisk: Lars Ola Våltorp innkaller til første møte (medlemmer:
Ronny Kvislavangen, Tommy Nabben, Hanne Lotte Finstad) – alle ut
2017.

Kjernevirksomhet: Lars Ola Våltorp innkaller til første møte
(medlemmer: Knut Einar Kvisla, Torstein Bale) – begge ut 2017.
Konkurransegruppe: Lars Ola Våltorp innkaller til første møte
(medlemmer: Freddy Mellem og Tommy Nabben) – begge ut 2017.
Valgkomite: Øystein Barhaughøgda, ut 2017
Åge Vangen, ut 2017
Styrets valg: representant blir sittende for 3 år
Styrets valg: Vararepresentant, sittende et år om gangen.
Enstemmig vedtatt.

Referent: Karin Sørlie Grendel

Signering av protokoll:
Dato:____________

_________________
Kenneth Rånold

__________________
Åge Vangen

