PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE
Protokoll fra ordinært årsmøte i Lysakerfjorden Brettseilerklubb (LBK) tirsdag den 8. februar
2021 kl. 18.00. Møtet ble kjørt virtuelt på Teams pga koronapandemien.

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og telling av stemmeberettigede
Styrets leder Carl Jacob Sommerfelt ønsket velkommen til møtet. Det var ingen innsigelser til
innkallingen. Ved opptelling var det 37 stemmeberettigede personer til stede.

Sak 2 – Godkjenning av saksliste
Styrets leder Carl Jacob Sommerfelt gikk gjennom sakslisten. Det var ingen innsigelser til
sakslisten.

Sak 3 - Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.
Hakon Bøhn foreslo Carl Jacob Sommerfelt som dirigent. Forslaget ble enstemmig vedtatt,
ved akklamasjon.
Carl Jacob Sommerfelt foreslo Janicke Skatvold som referent, med Emmy C. Dyvi Knudtzon
og Vibeke Kielland til å undertegne protokoll. Forslaget ble enstemmig vedtatt, ved
akklamasjon.

Sak 4 – Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning
Carl Jacob Sommerfelt gikk gjennom styrets årsberetning.
Vedtak: Årsberetningen for 2020 ble enstemmig godkjent, ved akklamasjon.

Sak 5 – Gjennomgang og godkjenning av regnskap
Økonomiansvarlig i styret, Roland zum Busch, gikk gjennom regnskapet for 2020.
kontrollkomiteen, ved Jan Cato Halsaa, fremla kontrollkomiteberetningen og redegjorde for
revisjonen. Roland zum Busch anbefalte på vegne av styret godkjenning av regnskapet.
Vedtak: Regnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent, ved akklamasjon.

Sak 6 – Godkjenning av budsjett og medlemskontingent for 2021
Roland zum Busch redegjorde for styrets forslag til budsjett for 2020. Det ble foreslått at
årsmøtet fastsetter kontingent og brettplassavgift for 2020 som følger: kr. 950 for senior, kr.
350 for junior, kr. 1700 for familie og kr 1300 per brettplass. Det ble foreslått at
administrasjonen i LBK gis fullmakt til å fastsette kursavgifter.
Vedtak: Budsjettet for 2021 ble enstemmig vedtatt, ved akklamasjon. Foreslåtte
kontingenter og brettplassavgifter ble enstemmig vedtatt, ved akklamasjon.
Administrasjonen ble gitt fullmakt til å fastsette kursavgifter, ved akklamasjon.

Sak 7 – Behandling av innmeldte saker
Det var ingen innmeldte saker.

Sak 8 – Valg av nytt styre, kontrollutvalg, valgkomité
8.1 – Valg av nytt styre
Valgkomiteen v/ redegjorde for valgkomitéens forslag til styre som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styreleder: Carl Jacob Sommerfelt (ikke på valg)
Nestleder: Hakon Bøhn (gjenvalg)
Styremedlem: Sigurd Skaug (ikke på valg)
Styremedlem: Roland zum Busch (ikke på valg)
Styremedlem: Lauma Turmele (gjenvalg)
Styremedlem: Bente Nodland Otto (ny)
Styremedlem: Per Oddvin Reiten (ny)
Varamedlem: Tore Buer (ny)
Varamedlem: Håkon Gromsrud (ikke på valg)

Det ble så gjort separate valg på styrets nestleder, resten av styret og vararepresentanter.
Vedtak: Hakon Bøhn ble valgt til styrets nestleder, ved akklamasjon. Resten av styret som
foreslått ble enstemmig valgt, ved akklamasjon. Vararepresentanter som foreslått ble
enstemmig valgt, ved akklamasjon.

8.2 – Valg av kontrollutvalg
Valgkomiteen ved Karl-Inge Tangen redegjorde for komiteens forslag til kontrollutvalget som
følger:
• Medlem: Jan Cato Halsaa
• Medlem: Andreas Sinding Aasen
• Varamedlem: Cecilie Alfsen
Vedtak: Kontrollutvalget ble enstemmig valgt, ved akklamasjon.

8.3 – Valg av valgkomité
Carl Jacob Sommerfelt redegjorde for styrets forslag til valgkomité som følger:
• Medlem: Karl Inge Tangen
• Medlem: Gunnar Lindstøl
• Medlem: Anna Karolina Döring
• Varamedlem: Janicke Fürst
Vedtak: Valgkomitéen ble enstemmig valgt, ved akklamasjon.
Valgkomitéen gis fullmakt av årsmøtet til selv å organisere sitt arbeid uten en valgt
leder, og består I 2021 av tre medlemmer og et varamedlem.

Sak 9 – Fullmakt til styret til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i
Carl Jacob Sommerfelt redegjorde for styrets forslag om å gi styret en slik fullmakt.
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, ved akklamasjon.

Sak 10 – Eventuelt
Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt.
Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 19.30.

