ÅRSMØTEREFERAT 2017
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 2017 og ønsket alle velkommen. Tradisjonen tro oppfordret lederen
alle frammøtte til å reise seg og hedre våre medlemmer som har gått bort med ett minutts
stillhet.
Lederen informerte om et uformelt møte etter årsmøtet hvor det er anledning til å stille
spørsmål og uveksle meninger

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.
Sveinung Jørgensen og Anne Grethe Danielsen ble valgt til å underskrive årsmøtets
protokoll.
4. Styrets beretning
Lederen leste de vesentligste punktene fra styrets årsberetning. Årsberetningen er med i
årsmøtets sakspapirer og ligger på foreningens hjemmeside.
Årsmøtet godkjente styrets beretning med følgende tillegg: Totalt 9 enheter deltok på treffet
Ullgenseren i januar 2016.

5. Revidert regnskap
Revidert regnskap ble lest opp, noen av tallene fikk litt forklaring underveis. Regnskapet viser
et underskudd på kr 53 221,Det ble stilt spørsmål om tap av inntekter i forhold til medlemskontigent og mindre inntekt i
forhold til treff og arrangementer. Begge forhold ble forklart av leder og kasserer, dette er
bakgrunnen for årets underskudd.
Til slutt ble revisjonsrapporten ble lest opp, rapporten er underskrevet av begge våre
revisorer – Nils Green og Harald Stene.
Årsmøtet godkjent det reviderte regnskapet.

6. Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn forslag til behandling i årsmøtet.
7. Budsjettforslag

Styrets budsjettforslag for 2017 ble lagt fram for forsamlingen.
Etter spørsmål fra et medlem ble det forklart at det i budsjettet er det tatt utgangspunkt i en
inntekt av medlemskontigent på kr 70 000,- Dette tallet kan være vanskelig å beregne både
fordi medlemstallet kan variere og fordi fordelingsprosenten fra landstyret ikke er vedtatt
enda. Det er beregnet en fordelingsprosent på 20, slik forslaget foreligger fra sentralstyret til
landsstyrets behandling i april.
Det kom også et spørsmål om utgiftene til trykking og distribuering av medlemsbladet
«Rulle», redaktør Bjørn Viggo Halvorsen besvarte dette spørsmålet.
Forslaget til nytt budsjett for 2017 viser et underskudd på kr 13 456,-.
Årsmøtet godkjente budsjettet for 2017.

8. Valg
Valgkomiteens medlem Øyvind Olsen gjennomførte valget og fikk tilslutning til hele
valgkomiiteens forslag med noen små oppjusteringer og rettinger underveis. Justeringene er
oppdatert på referatets vedlegg. Vedlegget viser årsmøtets godkjente valg i de ulike
funksjoner og komiteer.
Årsmøtet ga sin tilslutning til at Trafikksikkerhetskomiteen som tidligere har hatt oppnevnte
medlemmer, også skal velges for toårs perioder på årsmøtet. Den første valgte medlemmet
av trafikksikkerhetskomiteen blir dermed Bjørnar Stålerød som ble valgt for 2 år, de andre
medlemmene vil bli valgt inn for tidsperioder etter hvert.

9. Avslutning og utdeling av hedersmerker
Før lederen avsluttet årsmøtet oppfordret hun alle nye medlemmer som deltok på årsmøtet
og på siste treff om å reise seg slik at årsmøtedeltakerne fikk vite hvem det var. Hun takket
for godt frammøte, hevet årsmøtet og ønsket alle velkommen til kaffe og kake.
Nestleder Bjørn Viggo Halvorsen tok seg til slutt av merkeutdeling til de som har vært
medlem fra 10 år til 35 år.

Årsmøtets dirigent

Årsmøtets referent

Årsmøteprotokollunderskrift

Årsmøteprotokollunderskrift

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte NBCC Vestfold Søndre 2017
Styre

Leder:

Sølvi Frydenlund

valgt for 2 år

Nestleder:

Bjørn Viggo Halvorsen

ikke på valg

Sekretær:

Ola Akre

ikke på valg

Kasserer:

Anne Marie Lilleås

valgt for 2 år

Styremedlem:

Einar Aase

valgt for 2 år

Styremedlem:

Arne Horntvedt

ikke på valg

Styremedlem:

Per Enerhaugen

valgt for 2 år

Varamedlem:

Berit Fredheim

valgt for 1 år

Varamedlem:

Åshild Skjeggerød

valgt for 1 år

Finanskomitê:

Arne Kjærås

valgt for 2 år

Nils Green
Solfrid Enerhaugen
Per Enerhaugen

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Styret gis fullmakt til å godkjenne et nytt medlem til finanskomiteen
Fest- og arrangementskomitê:
Leder

Ivar Lyngseth
valgt for 2 år
Else Aase
ikke på valg
Einar Aase
ikke på valg
Hans Olav Støvland Askevold
valgt for 2 år
Torine Yvonne Brunton
valgt for 2 år
Ottar Amundsen
valgt for 2 år
Bjørg Amundsen
valgt for 2 år
Kari Sandal
ikke på valg
Stig Svendsen
ikke på valg
Øyvind Olsen
ikke på valg
Anne Karin Grimholt
ikke på valg
Anne Kristin Mauland
ikke på valg
Tine Margrethe Stenhaug Halvorsenikke på valg

Trafikksikkerhets komité
Kjøreinstruktør
Kjøreinstruktør/bobilkontakt
Kjøreinstruktør
Teknisk kontakt

Kjell Kulander
Jan Erik Røed
Bernt Helge Andersen
Einar Aase

Medlemmer:

Ottar Amundsen
Thomas Almenning
Øyvind Skjeggerød
Helge Gjerstad

Bjørnar Stålerød

valgt for 2 år

Ridderkollegiet "Det Edle Drag":
Leder

Else Aase
Arne Horntvedt
Ola Akre

valgt for 1 år som leder
valgt for 1 år
valgt for 1 år

Varamedlem: Ottar Amundsen
Peder Andersen

valgt for 1 år
valgt for 1 år

Valgkomitê: Øyvind Olsen
Arne Kjærås

valgt for 1 år
valgt for 2 år

Styret gis fullmakt til å finne flere medlemmer til ny valgkomite.

Revisorer
Nils Green
Harald Stene

ikke på valg
valgt for 2 år

