
Protokoll årsmøte Ski MC Klubb

Protokoll årsmøte 1993 Ski MC Klubb 

Tid: 21. september 1993 

Tilstede var:
Bjørn Vigen, Hans Vestre, Hans Chr. Oppegård, Jørn Bredahl, Monica Kristiansen, Are Kjersem, Jan Fredrik Møller, Lars 
Gunnar Marthinussen, Helle Kleven, Roy Stubberudlien, Tommy Karlsen, Marit Bjerke og Ann-Kristin. 

Formann Helle Kleven åpnet møtet og ønsket velkommen. Hun foreslo Hans Christian som ordstyrer. Dette ble godkjent 
uten merknader. 

Godkjennelse av fullmakter:
Det forelå en fullmakt fra Anita L. Larsen til Hans Vestre. Denne ble godkjent uten merknader. 

Årsberetning:
Jan Fredrik Møller meldte seg frivillig til å lese styrets årsberetning. Årsberetningen ga en god oversikt over klubben`s 
aktiviteter i perioden . Årsmøtet godkjente årsberetningen med følgende merknader: Neste årsberetning skal inneholde 
oversikt over klubbens eiendeler. Forøvrig kom det ros fra salen til forfatteren av årsberetningen. Are Kjersem savnet en 
fremdriftsplan for kommende år. Det ble enighet at dette skulle være det nye styrets første oppgave. 

Regnskap og budsjett:
Kasserer Hans Vestre fremla regneskap for perioden ... Han redegjorde for postene i regnskapet og leste deretter 
revisors sin revisorberetning. Årsmøtet godkjente regnskapet med revisor sine merknader. 

Kontingenter:
Styret foreslo å beholde kontingentene slik de er i dag (kr. 300,- for fullverdige medlemmer og kr. 150,- for 
støttemedlemmer). Are Kjersem tok til orde for reduksjon av kontingentene. Hans Vestre redegjorde for klubbens utgifter 
og medlemsfordeler. Årsmøtet godkjente deretter styrets forslag enstemmig. 

Det ble under dette punktet snakket litt om medlemskap i NMCU. Ski MC-Klubb er i dag tilknyttet NMCU ved at 
styremedlemmene er kollektivt innmeldt. Det ble enighet om at det i klubbavisen Kubikk-Kultur skal informeres om 
medlemsfordeler og innmelding i NMCU (kr. 150,-). 

Innkomne forslag:
Hans Chr. Oppegård forslo å fjerne paragraf 4 (prøvetid) i lovene. Are forslo en tilføyning i paragraf 3 om at ryggmerke 
skal leveres tilbake til klubben ved opphør av medlemskap. 

Etter litt diskusjon ble det enighet om å holde en avstemning med disse alternativene: 

1) Beholde lovene slik de er
2) Fjerne paragraf 4
3) Fjerne paragraf 4 og tilføye paragraf 3F med denne ordlyden: "Fullverdige medlemmer kan kjøpe ryggmerke etter 3 
mnd. medlemskap. Inntil man har vært medlem i 5 år, forblir ryggmerket å regne som klubbens eiendom. Ved evnt. 
opphør av medlemskapet i denne perioden, må ryggmerket tilbakeleveres mot 50% av gjeldende pris." 

Forslag 1 fikk ingen stemmer, forslag 2 fikk 1 stemme og forslag 3 fikk 11 stemmer. Det ble også enighet om å endre 
ordlyden "aktive medlemmer" til fullverdige medlemmer" i klubbens lover. 

Valg:
Etter forslag fra Hans Vestre ble det enighet om å ikke velge permanente komiteer i år. 
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I styrets forslag til nytt styre var det to kandidater til formannsvervet, Hans Chr. Oppegård og Hans Vestre. Hans Vestre 
ble valt med 7 mot 4 stemmer. Resten av styret ble klappet inn uten merknader: 

Nestformann: Bjørn Vigen
Sekretæ r: Hans Chr. Oppegård
Kassere: Roy Stubberudlien
Styremedlem: Helle Kleven
Styremedlem: Jan Fredrik Møller
Varamedlem: Jørn Bredahl
Revisor: Marit Gorseth 

Avslutning:
Hans Vestre takket for tilliten som klubben nye formann. Deretter takket han for oppmøtet og informerte om at det etter 
møtet ble servert kaffe, kaker, vafler og mineralvann. De fleste valgte å bli igjen etter møtet og det ble noen koselige timer 
med uformell prat og fråtsing i vaffelhaugen. 

Referent Hans Chr. Oppegård 
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