Referat fra årsmøte i BSI Padling
Sted: Det akademiske kvarter
Dato: 19.01.12
Til stedet: 20 medlemmer. 19 stemmeberettige

Sak 1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling var tilgjengelig fra 19. desember 2011. Sakspapirer kom 5. januar 2012. Det var ingen
innvendinger.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2

Valg av møteleder og referent

Årsmøtet støttet forslaget.
Michael L. Storebø og Anja Rydning ble valgt som møteleder og referent.

Sak 3

Årsmeldingen 2011

Møteleder oppsummerte innholdet i årsmeldingen. Hendelser som ble trukket fram var episoden med
en kajakk på avveie. Denne kom til rette igjen etter et par dager. Det er kjøpt inn 3 nye elvekajakker. 3
av de gamle kajakkene skal selges.
Forslag fra salen: Stille ut noen av de gamle kajakkene på studentsenteret.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 4

Regnskap

Bente Solberg, kursansvarlig 2011, orienterte om regnskapet da kasserer Magne Ingvaldsen ikke
kunne delta. Resultatet for 2011 ble et overskudd på 8 541 kroner. Budsjettet var et underskudd på
45 000 kroner. Hovedårsaken til at regnskapet kom på omtrent 55 000 kroner over budsjett var at
tilskudd (Spillemidler, tildeling fra BSI Allianse + momstilskudd) ble større enn budsjettert.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5

Innkomne forslag

Styret har foreslått 4 endringer i vedtektene:
5.1
5.2
5.3
5.4

Sak 6

Legge til at klubben også vil jobbe for vern om miljøet på og ved elver.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Øke aldersgrensen for medlemsskap til 18 år.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Endre tidsfrist for når årsmøtet skal holdes til utgangen av januar.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Endre ordlyden i §6 slik at det står ‘‘årsmøtet’’ og ikke ‘‘medlemsmøtet’’.

Fastsetting av kontigent

Styret forslo å holde på satser fra 2011.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Fastsetting av naustleie

Innkomne forslag:
7.1
7.1.1

Innføre rabatt for leie av mer enn en kajakkplass.
Forslag vedtatt med 10 stemmer for og 8 mot.
Følgende satser for leie av kajakkplasser er vedtatt for 2012

Hav – ordinær
1200 kr for en kajakk
1000 kr for hver ekstra
kajakk

7.2

Sak 8

Hav – student
1000 kr for en kajakk
800 kr for hver ekstra
kajakk

Elv – ordinær
600 kr for en kajakk
500 kr for hver ekstra
kajakk

Elv – student
500 kr for en kajakk
400 kr for hver ekstra
kajakk

Øke studentrabatt på naustleie.
Forslag nedstemt med 8 stemmer mot, 7 for og 2 nøytrale.

Budsjett 2012

Budsjettforslag fra styret ble enstemmig vedtatt.

Sak 9

Valg

Innstilling fra valgkomiteen:
Leder: Magne Ingvaldsen
Styremedlemmer: Espen Raa Nilsen, Eva Mykkeltvedt, Lillian Brekke, Edvin Fields, Anja Rydning
(ny), Tone Bjåen/Gry Johannessen (valg mellom dem, begge nye)
Varamedlem: Geir Inge Kirkeli (ny), Tone Bjåen/Gry Johannessen (ny, den som ikke velges til styret
går inn som 2. varamedlem)
9.1
Valg av leder
Magne Ingvaldsen ble enstemmig valt til ny leder.
9.2
Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Det ble avholdt skriftlig valg om hvem av Tone Bjåen og GryJohannessen som skulle bli det 6.
styremedlemmet.
Gry Johannessen ble valgt som styremedlem nr. 6.
Valgt styret 2012:
Leder: Magne Ingvaldsen
Styremedlemmer: Espen Raa Nilsen, Eva Mykkeltvedt, Lillian Brekke, Edvin Fields, Anja Rydning,
Gry Johannessen
Varamedlemmer: Geir Inge Kirkeli, Tone Bjåen

