PROTOKOL HJELLESTAD SEILFORENING
ÅRSMØTET, 24. februar 2021
Sted: Teams, Hjellestad Seilforening, Hjellestad

I forkant av årsmøtet ble der holdt presentasjon er fra jolleutvalget og seilsportsutvalget. Der ble
også presentert mer detaljert angående eiendom og økonomi.

Saker til behandling
1. Godkjenne de stemmeberettigede
14 fremmøtte representanter – alle stemmeberettiget utenom en.
2. Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden
Innkalling, dagsorden og forretningsorden godkjent

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokollen
Dirigent: Fredrik Normann Hansen
Sekretær: Anne Hatteberg
Underskrive protokoll: Raymond Heggholmen og Amos Howard.

4. Behandle idrettslagets årsmelding for 2020, eventuelle gruppeårsmeldinger
Årsmelding godkjent

5. Behandle idrettslagets regnskap for 2020 i revidert stand
Regnskapet for 2020 og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.
Kommentarer til regnskap:
En god del av kostnaden på rampen er kostnadsført på en fornuftig måte. Vi har ikke gått ned
i kontantbeholdning i forhold til avskrivning. Et godt regnskap under kontroll.
God økonomisk styring i foreningen med god rapportering og drift.
Mye godt arbeid!
Regnskapet er godkjent

6. Behandle innkommende forslag og saker
Øke antall medlemmer i styret fra 5+2 til 7+3.

Det var noe diskusjon om det kun er å fremme et forslag og endre antall medlemmer
i styret. Lov ansvarlig i Norges idrettsforbund sier det er kun å sende en bekreftelse
på denne endringer og det er i orden. Konkluderte med at forslaget er lovrettig og
fornuftig. Ingen innsigelser. Forslag er godkjent.

7. Fastsette medlemskontingent
Beholde samme pris for hovedmedlem kr 380,- og husstandsmedlem (til 28 år) kr 150,Junior medlemmer (til 18 år) fra kr 330,- til kr 80,-.
I tillegg kommer treningsavgifter og utvalgene setter disse.
Ingen innsigelser - vedtatt og medlemskontingent ble godkjent.

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2021
Kommentarer:
Ikke høyde for så mye salg og tilskudd. Mer basert på inntektene. Vi tar høyde for kjøp av ny
RIB og oppgradering av nøstet. Vi har ikke utnyttet reisestøtten i 2020. Tatt høyde for
vedlikehold av havnen. Vi har redusert kostnader og økt driftsinntekter og ønsker å bruke
penger på det seilsportslige. 2020 var ikke normal året.
Det er også tatt høyde for reisestøtte i 2021, selv om det ikke ble benyttet i 2020.
Styrets budsjett for 2021 ble vedtatt (enstemmig).

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Små endringer. Organisasjonsplan legges frem hvert år. Seilsportsutvalget har ikke ansvar for
Spikeren som før. Endret på sponsor og rekruterings ansvar. Vi ønsker å ha et eget sponsor
utvalg og et eget rekruterings utvalg. Dette er grunnet avlastning av jolleutvalget da dette er
en «belastning» for jolleutvalget i forhold til antall hoder som sitter i dette utvalget.
Organisasjonsplan for idrettslaget ble vedtatt (enstemmig)

10. Foreta følgende valg
Hele styret tar gjenvalg

Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan
Nytt styre godkjent
a) Leder : Thomas de Lange Wenneck, 1 år
b) Nestleder : Fredrik Normann Hansen, 1 år
Styremedlem: Tom-Kennet Fossheim, 1 år
Styremedlem: Anne-Benedicte Hatteberg, 1 år
Styremedlem: Raymond Heggholmen, 1 år
Styremedlem: Amos Howard, 1 år
Styremeldem: Viktor Kalve Grytdal

Varamedlem 2 år: NN
Varamedlem 1 år: NN
Varamedlem 1 år
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtet vedtatt organisasjonsplan
d) 2 kontrollkomite:
Gotfred Andenes
Arne Holst
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslag er tilsluttet
Thomas de Lange Wenneck
Anne-Benedicte Hatteberg
f) Viktor Kalve Grytdal
g) Valgkomite 2021 med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Kristian Holst, Leder
Helene Holst

Seilsportsutvlaget – Raymond Heggeholmen, leder
Eiendomsutvalget -Tom Kenneth Fossheim, leder
Jolleutvalget – Anne-Benedicte H. Nicolaysen, leder
Rekruttering – Thomas De Lange Wenneck, leder
Sponsoransvarlig – Amos Howard

11. Bestemme sted for neste ting
Neste års årsmøte for HJS avholdes i Hjellestad Seilforening.
Idrettslagets årsmøte i 2022 planlegges avholdt 23. februar (kan endres om nødvendig).
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