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REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I NAF MC OSLO 2014.
Møtet ble avholdt i NAF MC Oslos lokaler i Brynsveien 2-4 lørdag 15. februar 2014 kl. 18:00. Det
møtte 19 hvorav 17 er stemmeberettigede. Møtet ble satt kl. 18.05.

1.

Valg av møtedirigent
Leder Leif Holmen ønsket velkommen, innledet møtet og foreslo Thorbjørn Svendsen som
møtedirigent. Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Thorbjørn Svendsen ble enstemmig valgt til møtedirigent.

2.

Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet
May Liss Urang ble foreslått som møtereferent. Torbjørn Heltne og Per Kvalnes ble foreslått
til å undertegne referatet. Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: May Liss Urang ble enstemmig valgt til referent.
Torbjørn Heltne og Per Kvalnes ble enstemmig valgt til å undertegne referatet.

3.

Innkalling til årsmøtet
Innkallingen til årsmøtet ble bekjentgjort på Facebook, mailinglista vår og på websidene våre,
det var ingen innvendinger mot innkallingen.
Vedtak: Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent.

4.

Årsberetning 2013
Leder Leif Holmen leste opp styrets årsberetning for 2013.
Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning av Årsmøtet. Det er ønskelig at det i senere
årsberetninger vises til hvilke arrangementer som tiltrekker nye medlemmer.

5.

Regnskap pr. 31. desember 2013
Kasserer Trond Hanssen gjennomgikk regnskapet. Resultatregnskapet viste et årsoverskudd
på kr 26.713,- for 2013.
Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.2013 ble godkjent. I 2014 bør det spesifiseres i regnskapet med
note for store utgifter/inntekter over 50.000,- . Eks kjørekurs.

6.

Budsjett 2013
Kasserer Trond Hanssen gjennomgikk budsjettforslaget. Det er budsjettert med inntekt fra
1600 medlemmer á kr 175,- for 2014. Det er satt opp kun et kjørekurs i 2014 på Vålerbanen.
Det er budsjettert med 4 deltakere på MC seminaret. Det er budsjettert med et underskudd
på kr. - 64.500,- for 2014. Hovedsakelig fordi vi er 25 år og vil feire dette litt ekstra.
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Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.
Budsjettert resultat for 2014 blir da kr. - 64.500,-.
7.

Vedtektsendringer
Styret la frem følgende forslag til vedtektsendring:
Forslag til vedtektsendringer § 6, punkt 1 – 2 forslag
Bakgrunn:
For lokalavdelinger og komiteer (MC, Motorsport) er det anbefalt at årsmøtene i avdelinger
og komiteer velger et styre bestående av Leder, styremedlemmer og varamedlemmer. Det
valgte styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder, kasserer og eventuelt andre
spesifikke verv blant de faste styremedlemmene.
NAF MC Oslos gjeldende vedtekter, ref § 6, punkt 1 bestemmer at årsmøtet skal velge
nestleder og kasserer. Styret fremmer forslag til vedtektsendring for å harmonisere våre
vedtekter med de som gjelder for lokalavdelingen.
Gjeldende § 6, punkt 1
Klubben ledes av et styre bestående av en leder, en nestleder, en kasserer og minst tre
styremedlemmer. To vararepresentanter uten stemmerett men med møterett.
Vararepresentanter får stemmerett ved frafall av ordinære styremedlemmer.







Lederen velges for to år av gangen.
Nestlederen velges for to år av gangen (motsatt av formannens valgperiode).
Kasserer velges for to år av gangen.
Styremedlemmer velges for to år, dog med mulighet for justering for å få 3/3
utskifting på årsmøtene.
Vararepresentantene velges for ett år. Den med flest stemmer blir første
vararepresentant.
Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer med funksjonstid ett år.
Komitéen konstituerer seg selv.

Forslag 1
Ny § 6, punkt 1
Klubben ledes av et styre bestående av en leder, 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter
uten stemmerett men med møterett. Vararepresentanter får stemmerett ved frafall av
ordinære styremedlemmer.






Lederen velges for to år av gangen.
Styremedlemmer velges for to år av gangen, og slik at 2 velges samtidig med Leder,
mens 3 velges motsatt av Leders valgperiode.
Vararepresentantene velges for ett år. Den med flest stemmer blir første
vararepresentant.
Styret konstituerer seg selv.
Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer med funksjonstid ett år.
Valgkomitéen konstituerer seg selv.

Vedtak: Forslag 1 ble enstemmig godkjent.
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Forslag 2
Nytt punkt – § 6, punkt 5
Årsmøtet velger 2 internrevisorer. Hver av revisorene velges for 2 år, og slik at en revisor er
på valg ved hvert årsmøte. Revisorene skal følge opp NAF MC Oslo sitt regnskap gjennom
året samt avgi en revisjonsrapport på det fremlagte årsregnskap i forbindelse med årsmøtet.
Vedtak: Forslag 2 ble enstemmig godkjent.

8.

Innkomne saker
Det er ingen innkomne forslag.

9.

Valg
Styret har fra 02/2013 til 02/2014 bestått av:

Rolle
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Navn
Leif Holmen
Kjell Nilsen
Trond Hanssen
Ingar Melhus
Thorbjørn Svendsen
Torbjørn Heltne
May Liss Urang
Lars Gunnar Gulbrandsen

Valgstatus
På valg
Ikke på valg
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg

Periode
Valgt som leder 2012
Valgt første gang 2011
Valgt som kasserer 2012
Valgt første gang 2008
Valgt 2011, 2013
Valgt 2011, 2013
Valgt for ett år i 2012, 2013
Valgt for ett år i 2010, 2011, 2012, 2013

Valgkomitéen har bestått av Rolf Nåvik, Elin Gulbrandsen og Per Kvalnes.
Basert på at årsmøtet godkjente endring i vedtektene er valgkomitéens for slag som følger:

Valgkomitéens forslag til leder:
May Liss Urang

Valgt, for 2 år

Valgkomitéens forslag til styremedlemmer:
Trond Hanssen
Lars Gunnar Gulbrandsen

Gjenvalgt, for 2 år
Valgt, for 2 år

Valgkomitéens forslag til varamedlemmer:
Ingar Melhus
Bjørn Håkon Torheim

Valgt, for 1 år
Valgt, for 1 år

Valgkomiteens forslag til revisorer:
Terje Fosser
Marzena Dabrowska

Valgt for 1 år grunnet rotasjon.
Gjenvalgt, for 2 år

NAF MC Oslo
Brynsveien 2-4
0667 oSLO

http ://www, nafmcoslo. no
nafmcoslo@ nafmcoslo. no

Valgkomiteens forslag til valgkomit6en:
Rolf Nåvik
Elin Gulbrandsen
Per Kvalnes

Gjenvalgt, for 1 år
Gjenvalgt, for 1 år
Gjenvalgt, for 1 år

Valgresultøt:

Leder

Liss Urong, volgt for to år
Trond Honssen, gjenvolgt for to år
Lars Gunnar Gulbrondsen, valgt for to år
lngor Melhus, volgt for ett år
BjØrn Håkon Torheim, volg for ett år

May

:

Styremedlemmer:
Vorømedlemmer:

lnternrevisor:

Marzena Dobrowska, gjenvalgt for 2 år, Terje Fosser
Volgt

Volgkomiteå:

for

1-

år.

Rolf Nåvik, Elin Gulbrandsen og Per Kvalnes, gienvolgt

for 1 år.

FØlgende skol ha signatur- og prokurarett:

Leder:
Kosserer:

Moy

Liss Urong

Trond Hanssen

Det ble ikke fromsott andre forslag til noen av disse vervene.

Møtet ble avsluttet med at det ble delt ut en liten oppmerksomhet til Leif som trappet av som leder.
Møtet ble avsluttet kl. 19:15

Heltne

Per Kvalnes

