Referat årsmøte i Inderøy Undervannsklubb 2016
Jalistu 17.02.2017
Årsmøte åpnet 20:00
SAK 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Det var 5 medlemmer tilstede på Årsmøtet. Det var i tillegg en representant fra Norges
Dykkerforbund.
Alle medlemmer er stemmeberettigede og godkjennes uten merknad. Representant fra
NDF er ikke stemmeberettiget men har talerett.
SAK 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Godkjennes med følgende merknad:
Årsmøtepapirer bør gjøres tilgjengelige før de foreligger på årsmøtet slik at medlemmer
kan sette seg inn i papirene på forhånd.
SAK 3. Velge dirigent, referent samt minst 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
Andreas Hanssen Vang velges som dirigent. Tommy Modell Bratberg velges som
referent. Alle underskriver protokollen.
SAK 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
Leder leste opp årsberetningen. Ingen kommentarer utover at årsberetningen
gjenspeiler aktivitetsnivået i klubben.
Styret har bestått av:
Leder:
Tommy Modell Bratberg
Nestleder:
Andreas Hanssen Vang
Styremedlem:
Erling Ystgård
Styremedlem:
Lars Lingen Jakobsen
Styremedlem:
Rune Amdal
Varamedlem:
Varamedlem:

Espen Wengstad
Tor Arne Næss

Valgkomite:
Valgkomite:

Tom Arild Fossum
Dag Kyrre Rostad

Revisor:

Ole John Fossum

SAK 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Regnskapet for 2016 er revidert og godkjennes uten merknader.
Det informeres om at regnskapet for 2015 også er revidert og formelt i orden.
SAK 6. Behandle forslag og saker.
6a
Ny lovnorm for Inderøy Undervannsklubb. Dette begrunnes i at vi som
medlem av Norges Idrettsforbund er nødt til å følge NIF’s lover og regler.
Dette betyr blant annet at vi er nødt til å ha en lovnorm som samsvarer med
NIF’s norm for å være berettighet til å søke tippemidler etc.
Vedtak:
Ny minimums lovnorm som angitt av NIF og vedtatt av idrettstinget er gjeldende for Inderøy
Undervannklubb. Styret gis fullmakt til å legge inn nødvendig informasjon om klubben i mal
og sende denne til behandling hos Nord Trøndelag idrettskrets.
Enstemmig vedtatt
6b

Inderøy Undervannsklubb melder seg ut av Nord Trøndelag dykkerkrets. Dette
begrunnes med uenighet i hvilken retning kretsen har gått med stadig mindre
informasjon fritt tilgjengelig for medlemsklubbene med nedleggelse av
hjemmesida og at Inderøy Undervannsklubb ikke ønsker å støtte opp denne
utviklinga. Inderøy Undervannsklubb ønsker en åpen og tilgjengelig krets som
skal være et bindeledd mellom klubbene og forbundet. Slik utviklingen er nå
gagner kretsen kun de klubbene med størst inflytelse i styret og med størst
medlemsmasse, når det er de små klubbene med begrenset aktivitet som burde
støttes opp om og forsøke å stimulere til aktivitet. Slik ønsker ikke IUK at det
skal være!

Styrets anbefaling:

Debatteres på årsmøtet.

Vedtak:
Inderøy Undervannklubb melder seg ut av Nord Trøndelag dykkerkrets med begrunnelsen
som angitt i sak 6b.
Enstemmig vedtatt.

SAK 7. Fastsette medlemskontingent.
Forslag til kontingent og fyllepriser:
Kontingent:
Apparatdykkere:
Fridykkere:

300
150

Priser for fylling:
Medlemmer:
Ikkemedlemmer:

50kr/flaske
75kr/flaske

Tak på 400kr

Godkjent uten merknad.
SAK 8. Vedta idrettslagets budsjett
Budsjettet er forelagt Årsmøtet og budsjettet justeres iht. regnskap for 2016. Det er ikke
planlagt investeringer ut over normal drift i 2017.
Budsjett for 2017 godkjent uten øvrige merknader.
SAK 9. Behandle idrettslagets handlingsplan
Handlingsplanen vedtas uten merknader.

SAK 10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
d) Revisor
Det er gjort forsøk på å få kvinner representert i styret men på grunn av
sammensetningen av medlemsmassen har ikke dette latt seg gjøre.
Valgkomiteens innstilling:
Leder:
Tommy Modell Bratberg gjenvelges for 1 år
Styresmedlem 1:
Andreas Hanssen Vang gjenvelges for 2 år
Styresmedlem 2:
Erling Ystgård gjenvelges for 2 år
Styresmedlem 3:
Espen Wengstad velges inn for Lars Lingen Jakobsen som har trekt
seg fra styret. Espen Wengstad foreslås valgt for 1 år slik at det
byttes 2 styremedlemmer hvert år også framover.
Varamedlem:
Yngve Henriksen velges for 2 år.
Revisor:
Ole John Fossum velges for 1 år.
Forslaget vedtas enstemmig.

Nytt styre for Inderøy Undervannklubb
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Tommy Modell Bratberg
Erling Ystgård
Andreas Hanssen Vang
Rune Amdal
Espen Wengstad

(1år)
(2år)
(2år)
(1år)
(1år)

Varamedlem:
Varamedlem:

Yngve Henriksen
Tor Arne Næss

(2år)
(1år)

Revisor

Ole John Fossum

(1år)

Årsmøte avsluttet 22:00
Referent Tommy Modell Bratberg

Tommy Modell Bratberg

Andreas Hanssen Vang

Rune Amdal

Tom Arild Fossum

Espen Wengstad

