Protokoll fra årsmøte i
Norsk Optimistjolleklubb
Dato og tid: Onsdag 6. februar 2018 kl. 18.00
Sted: NSF møtelokale på Ullevål Stadion

1.

Godkjenning av fremmøtte medlemmer
Erik Robertstad Tønsberg SF
Gwenael Berthet, KNS
Margitt Gullenhammer-Wiig, Sandefjord SF
Tom Tveita, Åsane SF
Cecilie Østby, Kristiansands SF
Frida Doksrød, Sandefjord SF
Line Butler Wang, Tønsberg SF
Thomas Nilsson, KNS
Etter endringer i NOK vedtekter ved Årsmøte for 2016 ble vedtatt endringer relatert til stemmevekt.
Fremmøtte foreldre til Årsmøte har nå 1 stemme uansett hvor mange barn som er medlem av NOK.
På telefon uten stemmerett.
Odd Steffen Garvik, Stavanger SF
Inge Bøen, Ålesunds SF

2.

Godkjenning av innkallingen og saksliste
Innkallingen og saksliste ble enstemmig godkjent.

3.

Valg av ordstyrer, referent og to personer for å underskrive protokollen
Erik Robertstad ble valgt til ordstyrer.
Inge Bøen ble valgt til referent.
Simen Doksrød og Cecilie Østby ble valg til å underskrive protokollen.

4.

Gjennomgang av styrets årsberetning for 2017
Styrets årsberetning ble gjennomgått av Erik Robertstad.
Det fremkom spørsmål rundt profilering av logoer på NOK hjemmesider, og om inntektene frem kom
i regnskapet. Det ble kommentert at dette er ikke fakturert noe for dette da de 3 aktørene har alle
bidratt med mange trekkepremier til NCer.
Årsmøtet tok gjennomgang av styrets årsberetning for 2017 til etterretning.

5

Fremlegging av regnskap og balanse for 2017 samt revisors beretning.
Regnskapet for 2017 ble gjennomgått av Erik Robertstad og revisors beretning ble fremlagt.
Renskrapet viser et underskudd på kr. 22.027
Regnskapet ble godkjent og Årsmøtet frigjorde styret fra ansvar vedrørende regnskapet.
Styrets forslag er at dette dekkes av egenkapital. Styrets forslag ble godkjent.

6

Styrets forslag til handlingsplan for 2018
Styrets leder gjennomgikk forslag til NOK Handlingsplan for 2018
Ingen kommentarer til foreslått forslag til NOK Handlingsplan ble fremsatt.
Styrets forslag til handlingsplan ble godkjent av Årsmøtet.

7

Fastsettelse av kontingent for 2018
Årsmøtet vedtok styret sitt forslag for kontingenter for 2018

8

Godkjenning av budsjett for 2018
Budsjett forslag ble gjennomgått.
Under gjennomgang av budsjett for 2017 ble følgende kommentarer gitt:
• Er budsjetterte antall medlemmer er maks oppnåelig?
Viktig at styret har en bevist strategi for økning av medlemskaps samtidig med at NOK har
noe å tilby de som ikke seiler NC men kunne ha vært medlem i NOK.
•

Spørsmål om NOK har sett på legater eller andre støtteordninger som NOK kan dra nytta av.
Styreleder kommenterte at dette ikke har blitt jobbet med av sittende styre.

Årsmøtet vedtok styret sitt forslag for budsjett for 2018.

9

Innkomne forslag/saker
Det var ingen innkomne forslag til styret innen fastsatt frist.
Styret hadde heller ikke meldt saker til behandling ut over lovbestemte saker til behandling.

10.

Valg av nytt styre, valgkomité og revisor
Valgkomiteens forslag ble godkjent og følgende styremedlemmer ble valgt med akklamasjon:
Påtroppende styre takker avtroppende styreleder Erik Robertstad for sin innsatts store for NOK i årene
som leder.
Nytt styre:
Thomas Nilsson, leder
Gwen Berthet
Tom Tveita
Inge Bøen
Odd Steffen Garvik
Frida Doksrød
Christian Myhre
Line Butler Wang

- KNS
- KNS
- Åsane Seilforening
- Ålesund Seilforening
- Stavanger Seilforening
- Sandefjord Seilforening
- Bærum Seilforening
- Tønsberg Seilforening

Revisor:
Terje Andre Kjær

- Tønsberg Seilforening

Med unntak av leder, foreslår valgkomiteen foreslår at styret konstituerer seg selv. Christian Myhre
har takket ja til vervet mot at han får "båtkortregisteret".
Forslag til ny valgkomite:
Cecilie Lind - leder
Bjørn Forslund
Erling Iveland

- Bergens Seilforening
- Nesodden Seilforening
- Haugesund Seilforening

_____________

___________

Simen Doksrød

Cecile Østeby
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