
                                                                                   

Protokoll   årsmøte for 2020 i Voss Hang- og Paragliderklubb  

Dato: Onsdag 10. mars 2021.
Sted: Digitalt Teams, link sendt ut mandag 8. mars
Tid: Møtet startet kl. 1900
Tilstede : Totalt 53 stemmeberettigede medlemmer deltok på møtet, ( antall pr saksnummer )

Saksliste: 

1) Godkjenning av de stemmeberettigede
2) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3) Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og to til å underskrive protokoll
4) Behandle årsmelding 2020
5) Behandle årsregnskap 2020
6) Fastsette medlemskontingent for 2022
7) Behandle saker fra styret
8) Behandle innkomne saker
9) Vedta budsjett 2021
10) Valg til nytt styre, valg og kontrollkomité
11) Eventuelt og diverse

1. Godkjenning av de stemmeberettigede ( 49 )

Vedtak: Årsmøtet godkjente de fremmøtte som stemmeberettigede, totalt 53 medlemmer.

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden ( 50 )

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling, saksliste og forretningsorden uten kommentarer

3. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og to til å underskrive protokoll ( 50 )

Dirigent: Årsmøtet valgte Andreas Håland Hemli
Sekretær: Årsmøtet valgte  Kjell Svanes
Undertegne protokoll: Årsmøtet valgte Grete Viste og Jarle Hus
Tellekorps: Årsmøtet valgte Pavol Kosovic og Jarle Hus



                                                                                   
4. Behandle årsmelding 2020 ( 52 )

Dagleg leder, Andreas Hemli gikk gjennom årsmeldinga som ble sendt ut i forkant.

Vedtak: Årsmøtet godkjente VossHPK årsmelding for 2020 uten kommentarer

5. Behandle årsregnskap 2020 ( 52 )

Daglig leder, Andreas Hemli gikk gjennom rekneskap for 2020 som ble sendt ut i forkant.

Vedtak: Årsmøtet godkjente VossHPK regnskap for 2020 som viser et overskudd på 327.886,-  uten 
kommentarer

6. Fastsette medlemskontigent for 2022 ( 52 )

Vedtak:  Årsmøtet fastsatte medlemskontingent for 2022 til 400,-  , uendret fra 2021

7. Behandle saker fra styret ( 52 )

Ingen saker ble meldt inn frå styret, men styret ønsker å rydde opp i vedtektene frem til neste 
årsmøte.

Styret skal legge frem moderniserte vedtekter iht NIF sin norm for klubber til neste årsmøte.

8. Behandle innkomne saker ( 52 )

Ingen saker ble meldt innen fristen fra medlemmene.

9. Vedta budsjett 2021 ( 52 )

Daglig leder Andreas Hemli gikk gjennom budsjett for 2021 som ikke ble sendt ut i forkant.

Vedtak: Årsmøtet godkjente VossHPK budsjett for 2021 uten kommentarer



                                                                                   
10. Valg av nytt styre, valgkomite og kontrollkomite ( 48 )

Valg av leiar : 
Einar Såkvitne ( valgt for 1 år på årsmøtet i 2020 ) , på valg

Forslag til vedtak: Valgnemda foreslo Kjell Svanes , enstemmig valgt for 1 år

Valg av nestleiar/skrivar :
Kjell Svanes (valgt for 2 år på årsmøtet i 2020 ) , Ikke på valg

Forslag til vedtak: Valgnemda foreslo Geir Dyvik , enstemmig valgt for 2 år

Styremedlem : Christian Hagen ( valgt for 1 år på årsmøtet i 2020 ) , på valg

Forslag til vedtak: Valgnemda foreslo Helene Oppdahl  , enstemmig valgt for 2 år

Styremedlem/vara-skrivar : Hildegunn Pettersen (valgt for 2 år på årsmøtet i 2020 ) , Ikke på valg

Styremedlem Geir Dyvik (valgt for 2 år på årsmøtet i 2020 ) , Ikke på valg

Forslag til vedtak: Valgnemda foreslo Einar Såkvitne  , enstemmig valgt for 2 år

Første varamedlem: Mattew Doms ((valgt for 2 år på årsmøtet i 2020 ) , Ikke på valg

Andre varamedlem: Frode Fester ( valgt for 2 år på årsmøtet i 2019 ) , på valg

Forslag til vedtak: Valgnemda foreslo Sondre Mundal , enstemmig valgt for 2 år

Årsmøtet takket av styremedlem Christian Hagen og varamedlem Frode Fester og ønsket Helene 
Oppdahl og Sondre Mundal velkommen som nye til styret.

Valg og kontrollkomitè 2020: ( 47 )

Leiar: Morten Knapstad
Medlem: Lars Haukom
Medlem: Maria Straume

Vedtak: Årsmøtet foreslo gjenvalg for 2021 , enstemmig valgt



                                                                                   
Årsmøte avsluttet : 19:40

11. Eventuelt og diverse

Følgende saker ble orientert om / diskutert etter at årsmøtet var avsluttet :

 Magnus : Dugnad

 Lars : Sikkerhet og logging

 Hildegunn : VEKO 2021

 Kjell : Klubbhytte ved hovedstarten

 Morten / Einar : SIV / opptrekk

 Geir : orienterte om penger til gode klubbformål

 Einar / Lars / Kjell / Johnny / Kristian m/flere : Videre prosess øst-starten 

Møte slutt : 20:20

Referent:

      Kjell Svanes
___________________________
                     Kjell Svanes

Stadfesting av protokoll:

      Grete Viste      Jarle Hus
_________________________      _________________________
              Grete Viste                                Jarle Hus
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