PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KNBF REGION TRØNDELAG 2016
Protokoll fra årsmøte i KNBF region Trøndelag onsdag den 10. februar 2016. Møtet
avholdt i Børsa Båtklubb sine lokaler i Børsa kl. 18:00 – 20:00.
1. Åpning
Møtet åpnet av styreleder Knut Tore Børø.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Ingen merknader til innkalling og saksliste.
3. Godkjenning av fremmøtte representanter og evt. fullmakter. Antall fremmøtte, 8 stk. inkl.
kommunikasjonssjef i KNBF Geir Giæver.
4. Valg av:
Møteleder: Knut Tore Børø, enstemmig valgt
Referent: Jan Terje Strømsnes, enstemmig valgt.
Til å underskrive protokoll: Olaf Hjelmeland og Jomar Bjørgum, Børsa Båtklubb.
5. Årsberetning for 2015. Regionens årsberetning ble gjennomgått av styrets leder.
Kommunikasjonssjef i KNBF Geir Giæver orienterte om arbeidet i KNBF sentralt i 2015.
Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning.
6. Regnskap og revisjonsberetning. Kasserer Håvard Skogstad la frem regnskapet for 2015.
Regnskapet viser et underskudd på kr. 763. Dette kommer av utbetalinger til de foreninger som
har mottatt bøyer i forbindelse med bøyeprosjektet. Balansen viser at regionen har en
egenkapital på kr. 147.699. Regionen er meget godt drevet og har grunnlag for å gjennomføre
ønskede tiltak i 2016.
Regnskapet er revidert av Signe von der Lippe Lian Trondheim Båtforening og Eilif Berge, Børsa
Båtklubb. Revisjonsberetningen ble opplest av Eilif Berge. Ingen merknader fra de fremmøtte.
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent og styret er fritatt for videre økonomisk ansvar for
regnskapsåret 2015.
7. Budsjett 2016. Budsjettet ble fremlagt av kasserer.
Vedtak: Ingen bemerkninger og budsjettet ble enstemmig godkjent.
8. Vedtektsendringer og mulige innspill til Båttinget. Styreleder gjennomgikk de forslag til
endringer som allerede foreligger. Følgende forslag fremkom i møtet og ble besluttet meldt inn
for VOK med kopi til forbundsstyret:
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•
•
•

Ved årsmøter og Båtting kan ingen stille med flere enn en fullmakt. ( § 7.9)
§ 10.6 i vedtektene. Budsjett for reg.årsmøter og Båtting skal legges frem kun til
orientering og ikke stemmes over.
Teksten i siste del av § 8.2 blir feil, kan leses som om strategiplan skal vare kun et år.
§ 8.2 bør også si noe om styrets ansvar for økonomi.
Vedtak: Enstemmig.

9. Strategiplan. Mulige innspill til årsmøtet.
• Ønske om at tall presenteres også i grafer.
• Dokumentet bør ha utgavenummer/dato slik at framtidige endringer registreres etter dato.
Vedtak: Enstemmig.
10. Innkomne forslag. Ingen.
11. Valgkomiteens forslag til Båttinget.
Saken presentert av valgkomitemedlem Jan Terje Strømsnes.
Valgkomiteen fremmer følgende innstilling til valg på båttinget 2016:
President:
Egil Kristian Olsen
Visepresident:
Jan Inge Kleppevik
Finansleder:
Birger Schjølberg
Vedtak: Årsmøtet støtter innstillingen fra valgkomiteen.
12. Valg i region. Valgkomiteen har sørget for kontinuitet i styret og har lagt frem sin innstilling.
Det viser seg imidlertid at nestleder har same funksjonstid som styrets leder. Årsmøtet ga
styret fullmakt til å konstituere seg slik at kontinuiteten ikke stopper opp.
Det har ikke lyktes valgkomiteen å finne varamedlem for valgkomiteen.
Vedtekter § 10.7 j sier følgende om valg:
Leder, nestleder og minimum to styremedlemmer skal velges for 2 år.
To varamedlemmer velges for 1 år,
To revisorer eller godkjent revisor velges for 1 år.
Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem velges for 1 år
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Leder:
Knut Tore Børø, Sandstad Båtforening (gjenvalg, velges for 2 år)
Styremedlem: Håvard Skogstad, Trondheim Båtforening (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: Terje Brenne, Skogn Maritime Forening (ny, velges for 2 år)
Styremedlem: Erling Saksvik, Stjørdal Båtforening (ny, velges for 2 år)
Styremedlem: Jarle Pedersen, Sandstad Båtforening (ikke på valg, 1 år igjen)
Varamedlem: Svein Åge Hansen, Børsa Båtklubb (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem: Per Haukeberg, Malvik Båtforening (gjenvalg for 1 år)
Revisorer:
Signe von der Lippe Lian, Trondheim båtforening (gjenvalg, for 1 år)
Eilif Berge, Børsa Båtklubb (gjenvalg, for 1 år)
Valgkomite: Jomar Bjørgum, Børsa Båtklubb (gjenvalg, for 1 år)
Richard Raaen, Bangsund Båtforening (ny, for 1 år)
Vedtak:
Årsmøtet følger valgkomiteens anbefaling om egen konstituering i styret og
vektlegging av kontinuiteten. Videre gir årsmøtet styret fullmakt til å supplere
valgkomiteen.
Alle valg enstemmig.
13. Avslutning: Styrets leder takket for fremmøte og for et godt engasjement.

Trondheim den 13.02.2016.

Jan Terje Strømsnes sign.
Referent

Olaf Hjelmeland sign.
Jomar Bjørgum sign.

3

