Årsmøtereferat i LRKK 2014
Årsmøtet ble avholdt i naustet 21 mai 2014 kl 20-21
Antall fremmøtte: 28
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettige, innkalling og saksliste.
Godkjent
Sak2: Valg av ordstyrer : Peter Obel
Referent: Karin Mæhlum
Representanter til underskriving av referat: Jens Kåre Holen og Johnny
Bäckstrøm.
Sak3: Behandling av årsmelding for 2013
Årsmeldingen ligger ute på nettsidene, inkludert referat fra utvalgene.
Ble kort oppsummert ved Peter, ingen anmerkninger til denne.
Sak 4: Behandle budsjett/ regnskap for 2013 i revidert tilstand.
Budsjettet ble vedtatt på ekstraordinæert årsmøte høsten -13.
framlagt regnskap med revisors merknader ble vedtatt. Styret har
tatt i bruk profesjonell hjelp for føring av regnskap i 2013 og vil
fortsette med dette. Ellers er det bemerket at klubben er i godt hold
med positiv balanse.
Sak 5: Innkomne forslag og saker:
Styret kom med forslag om å redusere antall medlemmer fra 5 til
minimum 4. Det ble presisert at styret ikke bør ha mindre enn 4
personer: Leder, nestleder og 2-3 styremedlemmer. Leder gis
”dobbeltstemme” i styresaker for å unngå situasjonen 2 mot 2 stemmer.
Med bakgrunn i organisasjonsendringer i klubben de siste årene ,der
oppnevnte utvalg gjør flere av oppgavene som tidligere ble utført av
styret, mener vi det ikke lengre er behov for like mange medlemmer i
styret.
Forslag: Endringen vil da bli §15: Styrets oppgaver, punkt 10b:
årsmøte : Styrets medlemmer reduseres fra 5 til minimum 4
medlemmer. Det ble foretatt muntlig avstemming uten innsigelser,
og styrets forslag ble godkjent.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent og plassleie
Styret foreslår uendrede satser for medlemsskap og båtplassleie 2014.
Styrets forslag ble godkjent.
Sak 7: Behandle organisasjonsplan 2014:
Styrets forslag til justering av organisasjonsplanen: Tur - og utstyrs
utvalg går ut og utstyrsgruppa settes inn i kartet. Videre justeres styrets
innhold etter vedtak om antall styremedlemmer (minimum 4).
Sak 8: Valg:
Jens Kåre gjorde rede for valgkommiteens innstilling:
Valg leder:
Peter Obel (ikke på valg, gjenvalg leder)
Valg av nestleder:
Jens Kåre Holen ( velges for 2 år)
Valg av styremedlemmer: Johanne Haugen går ut, denne plassen blir
ikke erstattet pga ny styre-struktur.
Karin Mæhlum (gjenvalg for 2 år)
Valg av kasserer
Torild Schulstok ( ikke på valg, gjenvalg
som kasserer)
Varamedlemmer styret: Trude Bang og Ole Wiseth (Ikke på valg)
Revisorer:

Øyvind Nyflødt (gjenvalg)
Trond B. Karlsen (ny)
Valgkommiteen (velges årlig):
Frode Flaa
Pål Eirik Alrek
Varamedlem: Oddmund Flaa
Kandidatene ble foreslått av årsmøte og enstemmig godkjent.
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