HJELLESTAD SEILFORENING

Protokoll fra Arsrnote Hjeltestad Seilforening 201g
Arsmstet ble avholdt i HJS sitt naust 20. mars 201g kl, 19:00
Matet ble 6pnet av Nestleder Thomas de Lange Wenneck
Deretter gikk en over til den formelle deien av Arsmotet:

-

23 stemmeberettigede medlemmer matte.
Kristian Holst ble valgt til referent.
Arne Holst ble valgt til msteleder.
Innkalling, saksliste og fonetningsorden ble godkjent.
Til underskriveise av protokollen ble valgt: Tom Hjellestad og Arne Hjellestad

Arsmeldin gen
Idrettslagets

2017

z

regnskap:

Gj

ennomgitt og godkj ent

Gjennomgittog godkjent.

Innkomne forslag:
Arsmstet har mottatt folgende forslag fra Eyvind Osnes.
<1) Det foresiis at leieprisel i bAthavnen til Hjellestad Seilforening tilpasses reelle utgifter
med bakgrunn i tilsvarende andre havner og lag sine priser som del er naturlig i sammenligne
med.>
Videre falger noe som Osnes kaller <Explesitt folslag> som styret oppfatter er.et delforslag
under forslag 1,
Dette forslaget lyder som folger:
<Explesitt forslag, Eventuelt foreslis at havnen drives som en separat enhet med eget styre og
regnskap, og der eventuelt I0l5% av ttrligovelskudd over.foresiil HJS hovedlas.)
<2) Havnesesongen forlenges utover hssten til 1. november.>

Forslag 1)
Arsmotet besluttet atnyvalgt styre igjen 96r gjennom prisingen og salnmenligner med andre
det er naturlig i sammenligne oss med.
Explesitt forslag
Dette forlaget kan ikke aksepteres ut i fra foreningens formil og ble derfor awist.
2)
Svaret fra Havneutvalget er som folger:
Havneutvalget vil ikke anbefale utvidelse med dagens anlegg av falgende Arsaker:
* Vi har i flere fu hatt ruskevrer og skader p&
anlegget ganske raskt etter sesongen er avsluttet
x Med biter i anlegget blir
belastningen stome og det mi forventes flere skadei og koftere
levetid.
* Anlegget mA om ii<ke lenge fornyes og forslagetbsr
datas opp igjen til ny vurdering.
Styret i samarbeid med Havneutvalget kan ikke se at noe har endrei seg siden i
fior og
anbefaier ikke 6 utvide ipningen til 01 .1 1 .
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Arsmstet tilsluttet seg styrets anbefaling og forslaget ble nedstemt, men kommer med
folgende forslag til styret;
- <<Arsmstet pilegger styret 6 gjennomgi prisingen av havnen og sammenligne denne
med andre havner i omridet. Styret fremlegger forslag til prising pA neste Arsmste
- Forslag om vedlikeholdsavtale og utskifting der det trengs

Medlemskontigent:
Folgende Medlemskontigent ble vedtatt:
- Hovedmedlem: kr.380,- Husstandmedlem: kx.230,-

- Juniormedlem: kr 330.-

Budsjett 2018:

Gj

ennomgitt og godkj ent.

Organisasjonsplan: oppdatert og irsmote godkjent organisasjonsplan dateres 2r.03.2017 er
ikke endret av styret ettersom denne fungerer.
Valg:
Valgkomiteens forslag ble presentert av Ole-Johnny Hella
Folgende kandidater ble foreslitt og valgt ved akklamasjon:
1. Leder:
Thomas de Lange Wenneck
2. Nestleder:
FredrikNorman Hansen
3. Styremedlem 1 6r: Arnfirur Hystad
4. Styremedlem I 6r: Kristian Holst
5. Styremedlem2 Fn Tom Kenneth Fossheim
6. Varamedlem I ir: Vilde Smievoll
7. Varamedlem 1 6r: Vibeke Stensrud

Til informasjon ble styrets organisasjonsplan med valgte representanter fremlagt
Vilde Smievoll
Ulv Hjellestad

Regattautvalg

Havneutvalg
Naustutvalg
Jolleutvalg

som folger:

Ole-Johnny Hella
Arnfinn Hystad, leder
Ayvind Leonard Brun
?, leder
Fredrik Norman Hansen. leder
Tom Hjellestad
H6kon Nordvik

Revisorer:
1. Geir Odd Johnsen
2. Arne Holst

Valgkomite:
1. Leder: Gotfred I. Andenes
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Medlem: AnbjorgHjellestad
Medlem: Olav Hustad

Representanter Seil og Idrettsting;
1. Thomas de Lange Werureck
2. TBN som mivrere kvinne

Tom Hjellestad

Bessksadressel
Hjellestadvegen 3 1 1
5259 Hjellestad

