Norsk Bobil og Caravan Club
avd. Sunnmøre
Org.nr.: 912669564

ÅRSMØTEPROTOKOLL

ÅRSMØTE 2015

Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00
i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund

Til stede:
10 stemmeberettigede medlemmer.
Gjest med talerett: 2 landstyremedlemmer: John Olav Hammervik og Odd Roar Romfo
Alle 12 signerte i gjesteboka for avdelingen.

1. Åpning
Fung. styreleder Svein Liaskar ønsket medlemmer og gjester fra regionen velkommen,
og foreslo John Olav Hammervik (leder for avd. Kristiansund og omegn) som
møteleder. Han hadde på forhånd sagt seg villig til å ivareta denne rollen. Ingen andre
kandidater. John Olav Hammervik fikk ordet og deretter ble møtet innledet med ett
minutts stillhet for medlemmer som siste året har gått bort.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader.

3. Valg av: Møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen
(Møteleder ble valgt under åpning i pkt. 1 ovenfor)
Asbjørn Vågsholm ble valgt til møtesekretær. Ingen andre kandidater
Harald Småge og Bjørn Ekroll ble valgt til å underskrive protokollen. Ingen andre
kandidater.
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4. Styrets beretning
Styrets beretning ble lest opp av møteleder John Olav Hammervik.
Det ble stilt spørsmål fra ett medlem om hva som er grunnen til at medlemstallet har
gått ned med ca. 50 medlemmer det siste året. Det ble en meningsutveksling omkring
dette, uten at noen kunne si helt konkret hva som er årsaken. Det ble gitt synspunkt
på at verving av nye medlemmer kan gjøres på forskjellige måter, for eksempel
medlemsverving blant fastliggere.
Styrets beretning ble godkjent uten ytterligere kommentarer.

5. Revidert regnskap
Referert av kasserer Asbjørn Vågsholm.
Regnskapet ble godkjent uten ytterligere kommentarer, og styret er således meddelt
ansvarsfrihet.

6. Innkomne forslag
Det var ikke innkommet andre forslag til årsmøtet.

7. Budsjett 2015
Budsjettforslaget for 2015 ble gjennomgått av kasserer Asbjørn Vågsholm.
Forslaget er satt opp med utgangspunkt i tilsvarende drift i 2015 som tidligere driftsår.
Det ble kommentert at budsjettet er et rammebudsjett. Det kommende styret kan
derfor gjennom året foreta overføringer fra en post til en annen, forutsatt at den totale
rammen holdes fast.
Budsjettet ble godkjent uten merknader.

8. Valg
Leder for valgkomiteen, Lars Ivar Langnes, la fram komiteens forslag til ledige
posisjoner som tillitsvalgte. Alle kandidater som sto på lista var forespurt og hadde
sagt seg villig. Til stross for iherdig innsats fra komiteens leder manglet det imidlertid
forslag til følgende verv: Leder, sekretær, ett styremedlem, ett varamedlem, og en
revisor. Valgkomiteens leder hadde erfart at det ikke var mulig å få flere medlemmer til
å stille til disse vervene. Valgkomiteen består av 3 medlemmer, men det var kun
valgkomiteens leder som hadde fungert i denne komiteen siste år.
I diskusjonen videre ble det i felleskap bestemt at en først skulle gjennomføre valg på
de personer som hadde sagt seg villig til ulike verv, i følge lista, og deretter forsøke å
finne personer til de øvrige verv.
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Nestleder:
Velges for 2 år. Valgkomiteens forslag: Tore Tveit. Ingen andre forslag
Resultat:
Nestleder valgt for 2 år: Tore Tveit

Kasserer:
Skal i utgangspunktet velges for to år. Valgkomiteens forslag: Asbjørn Vågsholm.
Asbjørn Vågsholm hadde sagt seg villig å bli valgt for ett år. Ingen andre forslag.
Resultat:
Kasserer valgt for ett år: Asbjørn Vågsholm

Styremedlemmer: (2)
Ett styremedlem skulle velges for to år. Valgkomiteens forslag: Helge Høynes. Ingen
andre forslag
Resultat:
Styremedlem valgt for 2 år: Helge Høynes

Varamedlemmer: (2)
To varamedlemmer skulle velges for ett år. Valgkomiteen hadde en kandidat: TorHelge Henningsen
Resultat:
Varamedlem for 1 år: Tor-Helge Henningsen

Revisor:
To revisorer skulle velges, den ene for ett år og den andre for to år.
Valgkomiteen hadde en kandidat: Bjørn R. Johansen
I årsmøtet ble Harald Småge foreslått og forespurt om å stille som revisor i ett år.
Ingen andre kandidater.
Resultat:
Revisor valgt for 2 år: Bjørn R Johansen
Revisor valgt for 1 år: Harald Småge
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Ridderkollegiet:
Valgkomiteen hadde tre kandidater til kollegiets tre seter, alle for ett år: Inger
Bjørnsund Johansen, Anne Marie Grande, Svein Liaskar
Resultat:
Ridderkollegiet for 1 år:

Inger Bjørnsund Johansen
Anne Marie Grande
Svein Liaskar

Det gjensto da å velge leder, sekretær, ett styremedlem og ett varamedlem.

Styremedlem:
Ett styremedlem skulle velges for ett år.
Årsmøte foreslo at Tor-Helge Henningsen, som var blitt valgt som varamedlem heller
burde velges som styremedlem. Han sa seg villig til det. Ingen andre kandidater.
Resultat:
Styremedlem valgt for ett år: Tor-Helge Henningsen

Varamedlemmer:
Som følge av ovennevnte endring var nå to verv som varamedlem ledig.
Årsmøte foreslo Odd Hellevik som varamedlem i ett år. Han sa seg villig. Ingen andre
kandidater. Vedtatt av årsmøtet.
Årsmøte forespurte deretter Svein Liaskar som varamedlem i 1 år. Han sa seg villig til
det. Vedtatt.
Resultat:
Varamedlem for 1 år: Odd Hellevik
Varamedlem for 1 år: Svein Liaskar

Med bakgrunn i at det ikke lot seg gjøre for årsmøtet å få valgt leder og sekretær, lå
det an til å måtte vurdere innkalling til ekstraordinært årsmøte på et seinere tidspunkt.
For å kunne forberede saken til et slikt ekstraordinært årsmøte, måtte det i alle fall
velges en ny valgkomite før møtet kunne avsluttes.

Valgkomite:
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Følgende personer ble etter hvert foreslått og forespurt til å stille som medlemmer i
valgkomiteen for ett år: Bjørn R. Johansen (som videre tok initiativ og forespurte),
Hermod Jessen (pr telefon) og Lars Ivar Langnes (til stede). Begge disse sa seg villig.
Ingen andre kandidater.
Resultat:
Valgkomite for 1 år:
Hermod Jessen
Bjørn R. Johansen
Lars Ivar Langnes

Sammendrag fra valget:
Posisjon

Valgt for

Navn

Leder
Nestleder

På valg
2016

2 år

Tore Tveit

Sekretær

2017
2017

Kasserer

1 år

Asbjørn Vågsholm

2016

Styremedlem

2 år

Helge Høynes

2017

Styremedlem

1 år

Tor-Helge
Henningsen

2016

Varamedlem

1 år

Odd Hellevik

2016

Varamedlem

1 år

Svein Liaskar

2016

Revisor

2 år

Bjørn R. Johansen

2017

Revisor

1 år

Harald Småge

2016

Ridderkollegiet

1 år

Inger Bjørnsund
Johansen

2016

Ridderkollegiet

1 år

Anne Marie Grande

2016

Ridderkollegiet

1 år

Svein Liaskar

2016

Valgkomite

1 år

Bjørn R. Johansen

2016

Valgkomite

1 år

Hermod Jessen

2016

Valgkomite

1 år

Lars Ivar Langnes

2016
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Konklusjon ved avslutning av sak 8. (valg)
Det var ikke mulig å få valgt leder og sekretær da ingen har sagt seg villig.
Konklusjonen er derfor at det må arrangeres et ekstraordinært årsmøte hvor det kun
skal være en sak: Valg av leder og valg av sekretær.
Nyvalgt valgkomite har nå som oppgave å finne villige kandidater til leder og sekretær.
Det er 7 dagers varsel ut til medlemmene ved ekstraordinært årsmøte.

9. Avslutning
Ingen avtroppende eller påtroppende leder var til stede.
John Olav Hammervik bemerket at Lars Ivar Langnes har gjort en stor innsats for å få
på plass villige kandidater til styret.
John Olav Hammervik takket for årsmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl 21:05

Ålesund, dato: . . . . . . . . . 2015

.............
Asbjørn Vågsholm (møtesekretær)

..................

....................

Bjørn Ekroll

Harald Småge
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