Protokoll fra årsmøte i Moss Seilforening, Søly 26.februar 2018
Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede
Årsmøtet ble satt med 38 stemmeberettigede.
Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.
Sak 2. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen og
fungere som tellekorps
Innstilling: Hovedstyret innstiller Dag Løken som dirigent og Andreas Tjernsli som
referent samt Fredrik Bakke og Øystein Knutsen til å undertegne protokollen.
Vedtak:
Som dirigent ble Dag Løken enstemmig valgt.
Som referent ble Andreas Tjernsli enstemmig valgt.
Til å undertegne protokollen ble Fredrik Bakke og Øyvind Knutsen enstemmig valgt.
Til å fungere som tellekorps ble Fredrik Bakke og Øyvind Knutsen enstemmig valgt.
Sak 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Forretningsorden ble enstemmig godkjent.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Sakslisten ble utvidet med et punkt 6c og ble enstemmig godkjent.
Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger for 2017
Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at idrettslagets årsmelding, herunder gruppenes
årsmeldinger for 2017 godkjennes.
Vedtak:
Årsberetningene for Hovedstyret, Anleggsutvalget, Aktivitetsutvalget, Tur & Hav,
Jollestyret og Seilsportligaen for 2017 ble tatt til orientering.
Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2017 i revidert stand
Som et underlag til årsmøte ble det også i år lagt ut både hovedregnskap og de underliggende
regnskaper for de ulike gruppene. Foreningens årsregnskap, - med driftsregnskap, balanse og
revisjonsrapport, ble gjennomgått av Hans Peter Raspotnig som også svarte på spørsmål fra
årsmøtet.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at revidert regnskap, forslag til dekning av
underskudd, og balanse for 2017 godkjennes.
Vedtak: Revidert regnskap ble enstemmig godkjent.
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Sak 6 A. Behandle forslag om hedersbevisninger
Se vedlegg
Innstilling: Styret er enig i forslaget og anbefaler Årsmøte å vedta dette
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 6 B. Forslag fra Hovedstyret i Moss Seilforening til Årsmøte 2018
Forslaget ble presentert av Truls Holm Olsen
Innstilling: «Hovedstyret i Moss Seilforening gis fullmakt av Årsmøte til å oppnevne
representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett»
Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.
Sak 6 C. Forslag fra styret til årsmøtet ang. Fase 2 prosjektet
Etter de siste oppdateringer er det hittil brukt kr. 956.000,- i Fase 2 prosjektet.
Det foreslåes herved at årsmøtet gir styret fullmakt til å øke tidligere vedtatt ramme for Fase 2
prosjektet fra kr. 1,2 mill. til kr. 1,388 mill. Videre oppfølging og fremdrift, etter en samlet
plan godkjent av styret, legges til Anleggsutvalget.
Dermed vil Fase 1 og Fase 2 i prosjektet ”Nye Søly” totalt ende på den opprinnelige
totalrammen på kr. 20 mill.
Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.
Sak 7A. Fastsette medlemskontingent
Innstilling: Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret.
Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

Sak 7B. Fastsette treningskontingent
Innstilling: Hovedstyret foreslår at Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette
treningsavgifter for gruppens aktiviteter.
Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

Pause i forhandlingene
Det ble tatt en pause i forhandlingene etter fastsettelse av medlemskontingent hvor det blant
annet ble foretatt utdeling av foreningens utmerkelser. Utmerkelsene er referert etter
protokollen.

Sak 8. Vedta foreningens budsjett for 2018
Budsjettforslaget for 2018 ble presentert av Truls Holm Olsen.
Innstilling: Hovedstyret foreslo at framlagte budsjett godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Hovedstyret foreslår enkelte tilpasninger i organisasjonsplan. Reduksjon i hovedstyret med en
representant (leder av kommunikasjonsutvalg). Reduksjon i anleggsutvalget med to
representanter samt at ansvar og budsjettering for materiell som benyttes og driftes fra
aktivitetsutvalget flyttes fra anleggsutvalget til aktivitetsutvalget.
Innstilling: Hovedstyret foreslår at organisasjonsplan tas til orientering.
Vedtak: Saken ble tatt til oreientering.
Sak 10. Behandle idrettslagets lov
Det bes om at Årsmøtet i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i Moss
Seilforening fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs
regelverk og lovnorm for idrettslag.
Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at loven vedtas.
Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme

Sak 11. Valg
Valgkomiteens innstilling har tatt utgangspunktet i vedtatt organisasjon. Valgkomiteens
innstilling ble presentert at Glenn Petersen.
Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at valgkomiteens innstilling vedtas.
a) Hovedstyre: Pål Einar Berntsen (gjenvalg nestleder), Hans Peter Raspotnig (gjenvalg
kasserer), Fredrik Bakke (ny leder aktivitetsutvalget), Lars Jørgen Kopperud (ny leder
anleggsutvalget)
b) Finansgruppen: Hans Bjørn Paulsrud (gjenvalg sponsorer), Per Bakke (gjenvalg
søknader)
c) Aktivitetsutvalget: Simen Syrrist (ny)
d) Anleggsutvalget: Magne Jensen (ny vedlikehold klubbhus), Morten Jansen (gjenvalg
havn, anlegg og materiell)
e) Revisor: Magne Sveli (gjenvalg), Per Andreas Vogt (ny), Thom Borgen (ny)
f) Rådet: Per Bordal (gjenvalg), Ann Carene Petersen (gjenvalg)
g) Valgkomite: Per Christian Bordal (ny), Frank Henriksen (ny), Hans Christian Grande
(ny), Stian Dalen (ny)
Vedtak: Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon
Signaturer

Fredrik Bakke

Avslutning

Møtet ble hevet kl.

Øyvind Knutsen

Hedersbevisninger:
«Sjøfareren» ble tildelt Terje Skåre
«Dommerpokalen» ble tildelt Per Christian Bordal
«Årets seiler» ble tildelt Pål Tønnesson
«Havfruen» ble tildelt Gunn Rodal
«Kristian Hermansen minnepokal» ble tildelt Mathias Mollatt, Karl Einar Jensen, Monica
Rodal, Andreas Dyhr Petersen, Pål Tønnesson, Erlend Rødsten, Jørn Eirik Ruud, Anders
Hverven og Espen Tønnesson

