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REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I NAF MC OSLO 2016.
Møtet ble avholdt i NAF MC Oslos lokaler i Brynsveien 2-4 lørdag 6. februar 2015 kl. 18:00. Det møtte
23 personer hvorav 21 var stemmeberettigede. Møtet ble satt kl. 18.15.

1.

Valg av møtedirigent
Leder May Liss Urang 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
Halvor Urang ble foreslått som møtereferent. Tommy Kragseth Hansen og Per Kvalnes ble
foreslått til å undertegne referatet. Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Halvor Urang ble enstemmig valgt til referent.
Tommy Kragseth Hansen 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 2015
Det ble satt av noen minutter for at årsmøtet kunne få anledning til å lese gjennom styrets
årsberetning for 2015.
Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning av Årsmøtet med en kommentar om at
overskuddet var satt opp med feil tall. Dette vil bli rettet opp.

5.

Regnskap pr. 31. desember 2015
Kasserer Trond Hanssen gjennomgikk regnskapet. Resultatregnskapet viste et overskudd på
kr. 97.945,- mot budsjettert minus på kr. 49.000,- for 2015.
Det kom spm om avviket vedrørende posten for driftsmidler, som ble forklart med at det var
satt av penger til mulig installasjon av ytterligere ventilasjonsopplegg i vinterlagringslokalet.
Dette prosjektet ble av ulike årsaker ikke gjennomført og beløpet ble ikke brukt.
Revisorene møtte ikke til årsmøte. Det ble oppgitt at Terje Fosser har trukket seg fra vervet
og Marzena Dabrowska hadde opplyst at hun ikke ønsket å stille alene på årsmøtet. Det er
ikke laget noen revisjonsrapport fra revisorene. Det ble foreslått at Marzena lager en
revisjonsrapport og at ny revisor tar en gjennomgang for å se at alt stemmer. Vedtektene sier
at en revisjonsrapport skal foreligge for at årsmøtet skal kunne godkjenne regnskapet.
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Det ble foreslått at regnskapet godkjennes under forutsetning at det leveres en
revisjonsrapport i etterkant.
Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.2015 ble godkjent under forutsetning av at det ble levert en
revisjonsrapport i etterkant.

6.

Budsjett 2016
Kasserer Trond Hanssen gjennomgikk budsjettforslaget. Det er budsjettert med inntekt fra
1800 medlemmer á kr 175,- for 2016. Det er budsjettert med 3 deltakere på MC seminaret.
Det er budsjettert med kr 563.700,- i sum inntekter. Budsjetterte direkte og interne utgifter
kr 496.000,-.
Det kom opp spm om betaling for eksterne foredragsholdere, for eksempel Pål Anders
Ullevålseter, for å trekke medlemmer til klubben. Det kan sendes forslag til styret om dette.
Det ble foreslått at klubben kjøper noe mer kjøreutstyr til barn, til arrangementet ved
Rikshospitalet. Anses som driftskostnad. Arrangementet ble drøftet, generelt ansett som et
positivt tiltak. En egen post for dette på budsjettet på kr 10000,- ble foreslått.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.
Vedtak: kr 10000,- for kjøp av kjøreutstyr til barn ble enstemmig godkjent og beløpet ble lagt
til under posten Drift i budsjettet.
Budsjettert resultat for 2016 blir da kr. – 19.800,-.

7.

Innkomne saker
Det er ingen innkomne forslag.

9.

Valg
Styret har fra 02/2015 til 02/2016 bestått av:

Rolle
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Navn
May Liss Urang
Kjell Nilsen
Trond Hanssen
Lars Gunnar Gulbrandsen
Thorbjørn Svendsen
Torbjørn Heltne
Ingar Melhus
Bjørn Håkon Torheim

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

Periode
Valgt som leder 2014,
Valgt første gang 2011, 2013, 2015
Valgt som kasserer 2012, 2014,
Valgt første gang 2014
Valgt 2011, 2013, 2015
Valgt 2011, 2013, 2015
Valgt for ett år i 2014, 2015,
Valgt for ett år i 2014, 2015,

Valgkomitéen har bestått av Rolf Nåvik, Elin Gulbrandsen og Per Kvalnes.
Valgkomitéens forslag er som følger:
Valgkomitéens forslag til leder:
Ingen leder
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Valgkomitéens forslag til styremedlemmer:
Lars Gunnar Gulbrandsen
Trond Hanssen

Gjenvalgt, for 2 år
Gjenvalgt, for 2 år

Valgkomitéens forslag til varamedlemmer:
Ingar Melhus
Bjørn Håkon Torheim

Valgt, for 1 år
Valgt, for 1 år

Valgkomiteens forslag til revisorer:
Marzena Dabrowska
Kjetil Lindmark

Ble ikke valgt inn.
Valgt for 1 år

Styrets forslag til valgkomitéen:
Rolf Nåvik
Elin Gulbrandsen
Per Kvalnes

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

Valgresultat:
Leder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Leif Holmen, valgt for 2 år
Lars Gunnar Gulbrandsen, gjenvalgt, for 2 år
Trond Hanssen, gjenvalgt som kasserer, for 2 år
Ingar Melhus, gjenvalgt for ett år
Bjørn Håkon Torheim, gjenvalg for ett år

Internrevisor:

Leiv Harald Dahlseng, valgt for 1 år.
Kjetil Lindmark, valgt for 2 år.

Valgkomiteè:

Rolf Nåvik, Elin Gulbrandsen og Per Kvalnes, gjenvalgt for 1 år.

Følgende skal ha signatur- og prokurarett:
Leder:
Leif Holmen
Kasserer:
Trond Hanssen

Valgkomiteen fremla sitt forslag, der det fremgikk at de ikke hadde noen kandidat til ledervervet.
Leder ønsker ikke å stille til gjenvalg. På spm ble årsak oppgitt å være styrets sammensetning. Det
kom benkeforslag på Leif Holmen, Trond Hanssen, Kjetil Lindmark, Lars Gunnar Gulbrandsen. Kjetil
svarte nei. Lars svarte nei. Årsaken til problematikken ble drøftet videre, etter at mer konkrete
forhold kom frem, kom årsmøtet tilbake til benkeforslagene. Leif Holmen sa etter litt betenkning ja til
ledervervet.
Marzena var på valg, men ikke til stede. Det kom benkeforslag til ny revisor: Leiv Harald Dahlseng,
som takket ja. Årsmøtet valgte også Kjetil Lindmark som revisor. Siden begge to er nye som revisorer
og Kjetil Lindmark har dette som yrke, ble han valgt for 2 år og Leiv for 1 år.
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Møtet ble avsluttet kl. 20:05

____________________________
(sign.) Tommy Kragseth Hansen

__________________________________
(sign.) Per Kvalnes

Ekstra sak:
Etter årsmøtet ble følgende valgt inn i en komite som ble opprettet for å jobbe med at NAF MC Oslo
skal avholde NAF MC-treffet i 2019 da vi har 30 års jubileum.
Deltagere: May Liss Urang (leder av komiteen), Tommy Kragseth Hansen, Thorbjørn Svendsen, Eivind
Jørgensen, Astrid Hanssen, Jo Osmundsen, Wenche Hornbøll, Trond Hanssen.

