
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2015  

I GRIMSTAD MOTORVETERANER   

ONDSAG  27.JANUAR 2016 

Det møtte vel 30 medlemmer til årsmøte, som ble holdt i klubblokalet i Bemabygget. 

Formann Kjell Ivar Søreng ønsket velkommen til årsmøte. 

Godkjenning av innkalling.  

Det var ingen innvendinger  fra årsmøtet  på innkallingen som ble sendt ut sammen med  giroen for 

innbetaling av årskontingent . Enstemmig godkjent ! 

Valg av møteleder  og referent , samt 2 til å underskrive protokoll. 

Kjell Ivar Søreng  ble valgt som møteleder , og  Johan Olsen  ble valgt som referent . 

Til godkjenning av protokoll  ble Ole Edvard Dokkedal og Olaf Jørgensen valgt. 

Innkomne forslag.  

Stein R. Jensen har sendt inn et forslag ,som han la fram for årsmøtet. Han fremmet forslag om forandring 

på klubbdag , da onsdagen ikke passet så godt for ham. Det kom ikke fram noe ønske om forandring av 

møtedag fra årsmøtet , men styret vil ta dette opp til vurdering. Svein Erik Olsen ønsket også at styret skulle 

vurdere søndag ettermiddag som garasjetreff  tidspunkt, istedenfor lørdags-ettermiddag som nå. 

Forslag fra styret.   

Det var ingen innkomne forslag fra styret . 

Årsmelding. 

Årsmeldinga for 2015 var delt ut til alle fremmøtte  , og sekr. Johan Olsen leste hele årsmeldingen. 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

Regnskap  

Revisor , Magne Kjølsrud  godkjente regnskapet. 

Ann Katrin Olsen orienterte  om noen av enkeltpostene , da regnskapet viste et underskudd.  

Mye av grunnen til underskuddet er at strømregningen fra 2014 kom i 2015,og dette var det ikke budsjettert  

med.I tillegg sponset klubben alle deltagerne på julebordet med 200 kr , noe som også ble en betydelig 

utgiftspost. Styret mener dette var vel anvendte midler i et jubileumsår! 

Ann Katrin har sendt inn søknad til politiet om et lotteri for 2016.  

Hun informerte også om at for Norgesløpet 2016  føres det eget regnskap , da dette er et kortsiktig prosjekt.  

Budsjettet for 2016 ble framlagt, og viste liten forandring i forhold til året før !  

Regnskapet og budsjettet ble enstemmig godkjent uten merknader! 

Valgkomiteen  

Kjell Ivar åpnet for muligheter for at valgkomiteen kunne få avløsning,og at andre kunne stille seg til 

disposisjon. Årsmøtet så ingen grunn til utskiftninger!  

Stein R, Jensen , Torjus Fiære og Asbjørn Pedersen forstetter i valgkomiteen.  

 

 

 



 

Valg. 

Stein R. Jensen  gav informasjon  , og det ble gjort et skifte av sekretær , da Johan Olsen ønsket avløsning. 

Formannen , Kjell-Ivar Søreng takket Johan Olsen for den oppgaven han har utført ,  og han fikk overrakt 

blomster som takk av Ann-Katrin Olsen. Johan takket for den tilliten han har hatt ,og for den tiden han har 

hatt i styret , og redegjorde for grunnen til at han ønsket avløsning.      

Forslag  fra valgkomiteen : 

Leder : Kjell Ivar Søreng  for 1 år ( Gjenvalg )  

Nestleder : Børge Bendixen for 2 år (Gjenvalg )  

Kasserer : Ann Katrin Olsen  for 1 år  

Sekretær : Erik Moksnes  for 2 år  

Styremedlem: Svein Erik Olsen  for 2 år ( Gjenvalg )  

Forslaget  ble vedtatt med akklamasjon. 

Løpskomite :   Styret oppnevner denne. 

Klubbvertinne / vert :  Ann Katrin Olsen  var villig til å fortsette i denne oppgaven , men ønsket en hjelper. 

Paul Søreng går inn som en medhjelper. 

Revisor :  Magne Kjølsrud fortsetter som revisor .  

Refr. 

Johan Olsen  

 

Godkjent protokoll: 

 

…………………………………………………                          …………………………………………… 

                Ole Edvard Dokkedal                                                                       Olaf Jørgensen  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


