ÅRSMØTEREFERAT 2016
Under henvisning til vedtektenes § 9.2 innkalte Norsk Bobil og Caravan Club, Avdeling 114,
Vestfold Søndre til årsmøte onsdag 10. februar 2016 kl 19.00 på Furulund kro.

1. Åpning
Lederen åpnet årsmøtet og ønsket alle velkommen. Hun presenterte årsmøtets lederpanel
og ønsket spesielt velkommen til nye medlemmer. For øvrig startet årsmøte med ett minutts
stillhet til minne om de av våre medlemmer som har forlatt oss det siste året.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentar.

3. Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sølvi Frydenlund ble valgt til årsmøtedirigent
Anne Lilleås ble valgt til møtesekretær
Nils Green og Else Aase ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen
4. Styrets beretning
Det ble gitt tilslutning til at lederen leste noen hovedpunkter fra styrets årsberetning,
medlemmene ble oppfordret til å komme med eventuelle kommentarer underveis.
Årsberetningen ligger på foreningens hjemmeside. Styrets beretning ble godkjent av møtet.

5. Revidert regnskap
Revidert regnskap ble lest opp, noen av tallene fikk litt forklaring. Årsmøtet godkjent det
reviderte regnskapet og vedlagte revisjonsrapport. Regnskapet ble godkjent med et
overskudd på kr 53221,-. Beløpet overføres til 2016.

6. Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn forslag til behandling i årsmøtet innen vedtektenes frist.

7. Budsjettforslag
Styrets budsjettforslag for 2016 ble lagt fram for forsamlingen.
Spørsmål om eventuelt overskudd/underskudd i forhold til Nordisk treff denne sommeren.
Budsjettforslaget for 2016 fikk årsmøtets godkjenning.

8. Valg
Valgkomiteens medlem Øyvind Olsen gjennomførte valget og fikk tilslutning til hele
valgkomiiteens forslag med noen små oppjusteringer underveis. Justeringene er oppdatert
på referatets vedlegg. Vedlegget viser årsmøtets godkjente valg i de ulike funksjoner og
komiteer.

9. Avslutning
Lederen avsluttet møtet med opplesing og utdeling av medlemmenes årsmerker, diplomer,
sølvmerker og skjold for ferdighetskjøring med bobil.
Ridderkollegiet «Det Edle Drag» tildelte både Bjørg Amundsen og Ottar Amundsen
utmerkelsen «Ridder av Det Edle Drag i bronse». De mottok medlemmenes hyllest.
Leder avsluttet møtet med å takke de som har gått ut av styret etter denne perioden og takke
for alle som har møtt fram til årsmøtet.

VEDLEGG:

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte NBCC Vestfold Søndre 2016
Styre
Leder:

Sølvi Frydenlund

ikke på valg

Nestleder:

Bjørn Viggo Halvorsen

valgt 2 år

Sekretær:

Ola Akre

valgt 2 år

Kasserer:

Anlaug Sandford

ikke på valg

Styremedlem: Einar Aase

ikke på valg

Styremedlem: Arne Horntvedt

valgt 2 år

Styremedlem: Per Enerhaugen

ikke på valg

Varamedlem: Berit Fredheim

valgt 1 år

Varamedlem: Helge Thorstensen

valgt 1 år

Varamedlem:: Åshild Skjeggerød

valgt 1 år

Finanskomite
Rolf Bø

ikke på valg

Petter Frugaard

ikke på valg

Nils Green

valgt 2 år

Solfrid Enerhaugen

valgt 2 år

Per Enerhaugen

valgt 2 år

Fest- og arrangementskomitê:
Ivar Lyngseth

ikke på valg

Else Aase

valgt 2 år

Einar Aase

valgt 2 år

Anne Helen Røed

ikke på valg

Jan Erik Røed

ikke på valg

Monica Ruud

ikke på valg

Knut Ruud

ikke på valg

Kari Sandal

valgt 2 år

Stig Svendsen

valgt 2 år

Arvid Landås

ikke på valg

Øyvind Olsen

valgt 2 år

Anne Karin Grimholt

valgt 2 år

Tine Halvorsen

valgt 2 år

Anne Kristin Mauland

valgt 2 år

Fest og arrangementkomite og høst treff komité blir slått sammen til 1 komite

Trafikksikkerhets komité
denne komite er det ikke valg på, men 2 nye kommer inn
Kjøreinstruktør

Kjell Kulander

Kjøreinstruktør/bobilkontakt

Jan Erik Røed

Kjøreinstruktør

Bernt Helge Andersen

Teknisk kontakt

Einar Aase
NY: Ottar Amundsen
Thomas Almenning
Arve Amundsen
NY: Øyvind Skjeggerød
Helge Gjerstad

Ridderkollegiet "Det Edle Drag":
Arne Horntvedt

valgt 1 år

Ola Akre

valgt 1 år

Else Aase

valgt 1 år

Varamedlem:
Peter Andersen

på valg 1 år

Petter Frugaard

på valg 1 år

Else Aase valgt som leder av ridderkollegiet «Det Edle Drag»

Valgkomitê: Velges på årsmøte
Øyvind Olsen
Ottar Amundsen
Bjørg Amundsen
Varamedlem
Arne Bjønnes
Øyvind Skjeggerød
Arne Kjærås

Revisor
Nils Green

valgt 2 år

Harald Stene

ikke på valg

Årsmøtets dirigent

Årsmøtets referent

Årsmøtets protokollunderskrift

Årsmøtets protokollunderskrift

