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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 

Protokoll fra årsmøte i  Sola Brettseilerforening 

Sola Strandhotell 27 feb kl 19-21 

Møterom Ølberg 

Frem møtt: 10 stk  

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Det var 10 stemmeberettigede til stede  

Følgende hadde ordet i saken:  Helge 

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent  

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

Innstilling:  

1. Årsmøtet ledes av Helge Opgård 
2. Protokollen føres av Wenche Leversen 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 
min. tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 
saklisten.Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram 
etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.  

 

Innkomne saker pr 20 feb   

• Ingen innkomne saker 

 

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med 
antall stemmer for og imot. 

 

 Vedtak: 

Følgende hadde ordet i saken:  Helge 

Innkalling og sakliste ble godkjent.  
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Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent. 

  

Sak 3. Velge dirigent , referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 Innstilling: Helge til ordstyrer, Wenche referent og Christian Middelthon og Gard til å 

underskrive protokollen   

Følgende hadde ordet i saken:  Wenche  

Vedtak: 

Ordstyrer ble Helge Opgård  enstemmig valgt. 

 Referent ble Wenche  enstemmig valgt  

Til å underskrive  protokollen ble Kristian og Gard enstemmig valgt 

Sak 4. Behandle idrettslagets års beretning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger 

Innstilling:  

 Årsberetningen for 2017 godkjennes. 

 Følgende hadde ordet i saken:  Sigurd og Gard kom med innspill med flere muligheter til 

studentseiling og for skoleklasser. Helge opplyste om 69 betalende medlemmer pr 2017. 

Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt og Årsberetningen 2017 godkjennes 

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Innstilling:  Viser til  årsberetningen 2017.  Regnskap er revidert og godkjent.  

Følgende hadde ordet i saken: George nevnte at det brune naustet ikke var betalt og vil 

komme som ekstra i budsjett under "lokaler".  

Forsikringspremie ikke betalt og vil komme som ekstra i budsjett under " forsikring premie"  

 Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. 

Regnskap for  2017 er godkjent. 

 

Sak 6. Behandle  forslag og saker 

Ingen innkomne saker 



3 
 

  

Sak 7 . Fastsette medlemskontingent 

Innstilling:  

Barn 3 til 12 år      - kr 100,- 

Junior 13 til 18 år   - kr 300,- 

Senior 19 år og eldre - kr 400,- 

Familie 2-5 medlemmer - kr 500,- 

Familie med mer enn 5 personer koster kr 100 pr person. 

Følgende hadde ordet i saken: Helge 

Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt 

 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2018  

Innstilling:   

 Budsjett for 2018 godkjennes.  

Følgende hadde ordet i saken: George, Helge, Jørgen – ble gjort noen justeringer på 

inntekter og utgifter og det ble enighet om dette. Litt diskusjon fra Sigurd, Sofie og Gard om 

vi burde oppjustere Inventar posten på nyere brett i form av free style. Vi vurdere dette til 

neste års budsjett og ser på brukt  utstyr i år. George kan også bidra med trapes og liner. 

Viktig at ungdom blir hørt da rekruttering er viktig.  

Vedtak: 

Etter ny justering. Enstemmig vedtatt budsjett godkjennes. 

Sak 9. Valg 

a) Valgkomiteens innstilling på leder: Kjetil Vindenes 

Vedtak : 

Enstemmig valgt. 

Kjetil Vindenes ble valgt til leder for neste periode. 

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder og web: Helge Opgård 

Vedtak : 

Enstemmig valgt. 

Helge Opgård ble valgt til nestleder og webansvarlig for neste periode. 
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c) Valgkomiteens innstilling på kasserer: George 

Vedtak:  

Enstemming valgt. 

George ble valgt til kasserer for neste periode 

 

 d) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: 

Jørgen Michalsen, Geir Henanger og varamedlem Svein Normann.  

              Nye som er interessert: Christian Middelthon, Daniel Agerup Bull, Sigurd Valen, 

              Gard Langseth og Sofie Farstad 

Vedtak:  

Enstemmig valgt. 

 Jørgen, Geir, Christian, Daniel, Sigurd, Gard og Sofie  ble valgt til styremedlemmer. 

 Svein ble valgt til varamedlem til styret. 

 

 e) Valgkomiteens innstilling på revisorer: Ragnar Sjølingstad 

Vedtak: 

 Høre med Ragnar Skjølingstad om han vil revidere 2018 innen neste styremøte 

   

 f) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd  klubben har representasjonsrett. . 

Vedtak: 

Disse  ble valgt til å representere klubben  

Sola Idrettsråd - Geir  

Seiltinget – Kristian ? Høre med Kristian Oppedal 

Folkepulsen – Geir  

FNF –  Christian   

FH Minnefond - Ketil  
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Matriellforvalter – Matthias? Tas ved neste styremøte 

Rogaland Idrettskrets  ? Tas ved neste styremøte 

Fuglegruppe ?  Tas ved neste styremøte 

 

 

 g) Styrets innstilling på valgkomité: 

Vedtak: Tas på neste styremøte 

 

 

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3. 

 

 

 

-----------------------------------------   ---------                               ---------------------------------------

------------ 

Christian Middelthon                                                             Gard Ulv Langseth  


