
Referat fra årsmøte i Eikeren Brettseilerklubb 25. januar 2012 
Deltagere:  

 Erik Bjorli 

 Terje Bomann-Larsen 

 Asle Ellefsen 

 Jorunn Horgen 

 Knut Atle Johnsen 

 Frode Fekjær Nilsson 

 Arne Rolund 

 Rune Skullestad 

 

 

1. Åpning av årsmøtet ved leder 

   -Knut Atle Johnsen åpnet årsmøtet. 

    

2. Godkjenning av innkalling og vedta saksliste 

   -Innkalling godkjent og saksliste vedtatt. 

    

3. Valg av møteleder og referent 

   -Terje Bomann-Larsen valgt til møteleder. 

   -Rune Skullestad valgt til referent. 

    

4. Årsberetning for 2011 

   -Årsberetning ble lest av Knut Atle Johnsen. 

   -Følgende kommentarer ble gitt:  

      1. Antall medlemmer er ikke oppdatert (kasserer er syk). 

      2. Økonomi delen er ikke oppdatert (kasserer er syk). 

    

5. Innkomne saker 

   EBK har fått en sak: 

   Sak 1 - Terje Bomann-Larsen sitt forslag til omorganisering av drift 

           av EBK - 

    "Forslag til årsmøtet i Eikeren Brettseilerklubb 25.01.2012". 

    Hvert punkt ble fremlagt og diskutert for seg. 

 

    Punkt 1 - Organisering 

      -Historisk sett ble EBK startet opp med formål om "å gi et 

  aktivitetstilbud for hele familien". 

       Vi ønsker å fortsette med det. 

      -Utmelding fra NSF/NIF gjør at alle klubbens midler (utstyr og 

  penger i banken) tilfaller 

       NSF/NIF. Det er ikke mulig å overføre midler til en klubb drevet 

  "privat". 

       Dermed er det ikke et alternativ å melde seg ut av NSF/NIF. 

      -Alternativ B med endring i ordlyd ble vedtatt: "EBK fortsetter som 

  fullverdig idrettsforening". 

 

    Punkt 2 - Aktiviteter / Utstyr 

      -Jorunn Horgen informerte om generelt stor nyrekruttering til 

  brettseilersporten mange steder. 

       Stor satsing på utstyr som også kan brukes i lett vind  gjøre 

  sporten mere tilgjengelig. 

      -Jorunn Horgen samarbeider med EBK sitt nye styre og kommer med 

  forslag til hva hun kan bidra med. 



      -Arne Rolund fortalte at Vestfossen Marken (siste helg i august) 

  kan være et fint sted å  

       gjøre klubben kjent lokalt. 

      -Alternativ C med endring i ordlyd ble vedtatt: "EBK beholder 

  nåværende utstyrspark". 

       Det ble lagt vekt på at klubbens aktivitetsnivå skal diskuteres på 

  første ordinære styremøte. 

       Målet er å lage en aktivitetsplan i samarbeid med Jorunn Horgen. 

 

    Punkt 3 - Økonomi og fasiliteter 

       -Alternativ B ble vedtatt: "Vi beholder hele Sandsbukta som nå. En 

   forutsetning for dette må  

        være at vi får hugge trær som i dag hindrer fri vind". 

       -Hugging av trær i sandsbukta må skje på dugnad. Styre kaller inn. 

       -Arne Rolund spør sand om å få lov til å hugge skogen før  

   01.03.2012 (før første styremøte). 

    

6. Regnskap for 2011 

   -Regnskapet ble ikke fremlagt pga sykdom hos kasserer. 

    Når regnskapet er klart og revidert sendes det til høring til 

    medlemmer. 

    Styre sørger for godkjenning på første styremøte.  

    Regnskapet må være revidert og godkjent før 01.03.2012. 

    

7. Fastsette kontingent for 2012 

   Kontingentene forble uendret fra 2011. 

     Junior : 150,-    (20 år og yngre) 

     Senior : 200,- 

     Familie: 300,- 

   -Godkjent uten kommentarer. 

    

8. Budsjett for 2012 

   -Budsjettet ble ikke fremlagt pga sykdom hos kasserer. 

    Styre lager forslag og sender det til høring til medlemmer. 

    Styre sørger for godkjenning på første styremøte.  

    Budsjettet må være godkjent før 01.05.2012. 

      

9. Valg 

  -Det ble holdt avstemming enkeltvis for alle styreverv. 

   Det nye styre består av: 

   Leder:             Knut Atle Johnsen   (gjenvalgt) 

   Nestleder:         Tone Sundsåsen      (erstatter Rune Skullestad) 

   Styremedlem:       Asle Ellefsen       (erstatter Terje Bomann-Larsen) 

   Kasserer:          Erik Bjorli         (erstatter Tone Sundsåsen) 

   Materialforvalter: Frode Fekjær Nilsson (gjenvalgt) 

   Vara:              Arne Førlie          (gjenvalgt) 

 

   I tillegg ble 

   Webansvarlig:      Terje Bomann-Larsen  (gjenvalgt - ikke styreverv) 

    

   Den nye valgkomiteen består av: 

   Leder:  Arne Rolund            (gjenvalg) 

   Medlem: Terje Bomann-Larsen    (erstatter Knut Wibe-Lund) 

   Vara:   Arne Førlie            (gjenvalg) 



    

   Nye revisorer er: 

   Leder: Torolf Sogn             (gjenvalg) 

   Vara:  Erik Bjorli             (gjenvalg) 

    

10. Eventuelt 

   -Rune Skullestad etterlyser handlingsplan for å få på plass ny 

    vindmåler på egnet sted ASAP. 


