
Årsmøtereferat for 2021 i Voss Hane- os Paragliderklubb

Dato: LØrda g L9. mars 2022
Sted : BØmoen, på fallskjermklubben
Tid: Kl. 17:00-20:30

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 årsmeldingfor 2O2t

5) Behandle årsregnskaP for 2O2t

5) Fastsette medlemskontingent for 2023

7) Behandle saker fra stYret

a. Byggeløyve klubbhytte Hangur

8) Behandle innkomne saker

9) Vedta budsjett for 2022
10) Valg til nytt styre, valg og kontrollkomit6
Ordinært årsmøte avsluttes

1L) Eventuelt og diverse

1-. Godkienning av de stemmeberettisede
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de fremmØtte som stemmeberettigede

Godkjent ved akklamasjon

2. Godkienning av innkalling. saksliste og forretningsorden

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner innkalling, saksliste og forretningsorden

Godkjent ved akklamasjon

3. Valg av irieent, sekretær , tellekorps og to til å underskrive koll

Dirigent: styret foreslår Andreas Håland Hemli

Referent: ÅrsmØte foreslår Geir Dyvik

Undertegne protokoll: Årsmøte foreslår Pål Erdal og Thor Atle Søvig

Tellekorps: Årsmøte foreslår Ole-Petter Ramberg, Harald Horvik

Godkjent ved akklamasjon

4. Behandle å ldine for 2021

Dagleg leder, Andreas Hemligår igjennom årsmeldinga som er sendt ut iforkant.

Forslag tilvedtak: Årsmøte godkjenner VossHPK årmelding far 2021, m/følgende

kommentarer:
- 2 klubbkvelder avholdt
- ønske om at årsmeldingen skal inneholde en oversikt over klubbens eiendeler.

Godkjent ved akklamasjon

5. Beh andle års kao for 202L

Daglig leder Andreas Hemli går gjennom regnskap for 2O2t



\
Forslag til vedtak: ÅrsmØte godkjenner VossHPK regnskap for 2O21som viser et overskudd
på ca 800.000 kroner med følgende kommentarer:
- Ønske om mere detaljerte poster som viser inntekter og utgifter på enkeltenheter
Godkjent ved akklamasjon

6. Fastsette medleqrskontigent for 2023
Forslag til vedtak: Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for 2023 uendret til 400,-
Godkjent ved akklamasjon

7. Behaldle saker fra stvret
Vi har fått byggeløyve for klubbhytta på Hangur. Hva nå?
Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret sette i gang med byggingen. Alternativer å ta stilling til
var:
1. Bygge hytta som planlagt
2. Flytte hytta ca 15 meter lengre inn på starten
3. lkke bygge hytta
Kjell Svanes orienterte om historikk og saksgang. I en diskusjon blant medlemmene kom det
frem mange gode momenter for og imot hytta og dens plassering, blant annet:
+ klubben har fått tilsagn på tippemidler så hytta kan trolig bygges uten særlig kostnader for
klubben
+ hytta kan være et fint samlingspunkt for medlemmene
+ hytta kan generere inntekter ved rekruttering av tandempassasjerer
+ oppbevaringsplass for båre og førstehjelpsutstyr, toalett, oppslagstavle
- står i veien og kan skape turbulens ved topplanding lra sør
- mere utbygging på fiellet. Naturvernhensyn.
- hytta blir stående så langt fremme at den blir veldig vindutsatt

Flytting av hytta vil kreve en helt ny søknadsprosess og er derfor lite aktuelt.

Ved avstemning blei det vedtatt å bygge hytta som planlagt med 14 stemmer for, 5 mot og 5
blanke stemmer.
Godkjent

8. Behandle innkomne saker
lngen saker er meldt inn fra medlemmene.
Godkjent

9. Vedta budsiett for 2022
Daglig leder Andreas Hemli går gjennom budsjett for 2O22 som ikke er sendt ut i forkant.

Forslag til vedtak: ÅrsmØte godkjenner VossHPK budsjett for 2022
Godkjent ved akklamasjon

10. Valg av nytt stvre, valskomite os kontrollkomite
Valg av leder:
Kjell Svanes (valgt for L år på årsmøtetiZOZLI;, på valg



Forslag til vedtak: Valgnemda foreslår Johnny Skjerping
Valgt ved akklamasjon

Valg av nestleder:
Geir Dyvik (valgt for 2 år på årsmøtet i 2O2O, rnen byttet fra sekretær til nestled er i 2O21), på

valg

Forslag tilvedtak: Valgnemda foreslår David Møller
Valgt ved akklamasjon

Valg av styremedlem: Hildegunn Pettersen (valgt for 2 år på årsmøtet i 2020), på valg
Forslag til vedtak: Valgnemda foreslår Malene Hetle Hole
Valgt ved akklamasjon

Valg avstyremedlem: Heiene Opdahl (valgt for2år på årsmøteti2A21), ikke på valg
Forslag til vedtak: Valgnemda foreslår Lena Vassli

Valgt ved akklamasjon

Valg av styremedlem: Einar Såkvitne (valgt f or 2 år på årsmøtet i 2021\, ikke på valg

Valg av første varamedlem: Mattew Doms (valgt for 2 år på årsmøtet i 2020), på valg
Forslag til vedtak: Valgnemda foreslår Morten Knapstad
Valgt ved akklamasjon

Valg av andre varamedlem: Sondre Mundal Eikeland (valgt for 2 år på årsmøtet i 202L), ikke
på valg

Det var ingen motkandidater til styrets forslag til kandidater.

Årsmøte takker leder og styremedlemmer for innsatsen og Ønsker det nye styret lykke till

Valekomitå 2021:

Leder: Morten Knapstad

Medlem: Lars Haukom
Medlem: Maria Straume
Forslag til vedtak: Morten Knapstad erstattes av Henrik Nyhus som leder av valgkomitå
Valgt ved akklamasjon

Revisor:

Styret forslår Thor Atle Søvig

Valgt ved akklamasjon

Ordinært årsmøte SLUTT

l-1. Eventuelt og diverse
Følgende saker ble orientert om/diskutert etter at årsmøtet var avsluttet :

Bekymring for tå kefl yving.



På! Erdal nevnte at han i flere tilfeller sist høst har observert flyving i forhold som ikke tillates
i henhold til regelverket vår. Det SKAL være fri sikt til bakken, og det er krav om avstand til
skyer. Pål minner om at helikopter som kommer flyvende til Voss ikke vil ha noen mulighet
for å se oss på radaren.
E!

E

Møte slutt kl. 20:30

Referent

Geir Dyvik

Stadfesting av protokoll:
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