Evenes kystlag
Protokoll fra årsmøte
på Liland brygge Mellageret 2. april 2016

Til stede:

17 medlemmer

Saksliste:
Sak nr
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Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av ordstyrer og referent
Styrets årsberetning
Revidert regnskap
Innkomne forslag
Kontingent
Handlingsplan
Budsjett
Valg
Avslutning

Ad sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sondre Markusson refererte til innkalling i Evenesnytt og Facebook, samt saksliste.
Vedtak:
 Enstemmig godkjent

Ad sak 2 Valg av ordstyrer og referent



Sondre ble valgt til ordstyrer og Steinar Solaas til referent.

Ad sak 3 Årsberetning
Sondre leste opp årsberetningen.
Etter kommentarer vil et par punkter bli tilføyd i beretninga.
Vedtak:
 Årsberetning godkjent ved akklamasjon.

Ad sak 4 Regnskap
Håkon la fram regnskap og revisjonrapport.
Vedtak:
 Regnskap 2015 enstemmig godkjent

Sak 5 a) Støtte til Liland båtforenings nye marina
Liland båtforening planlegger oppgradering av småbåtanlegget til et budsjett på 2,7 millioner
kroner. Evenes kystlag har mottatt søknad fra Liland båtforening om støtte til etableringen.
Styrets innstilling:


Evenes kystlag støtter Liland båtforening med et etgangsbeløp på kr 50.000 til
etablering av ny flytebrygge.



Støtten forutsetter at Evenes kystlag har fri adgang til flytebrygga for å kunne
opprettholde sine aktiviteter (bryggetreff, båtutleie, padling, seiling etc)

Vedtak:
 Styrets innstilling enstemmig vedtatt

Sak 5 b) Finansiering av Liland båtforenings nye marina

Evenes kystlag har mottatt søknad fra Liland båtforening om pantsetting av Mellageret som
sikkerhet for båtforeninga sitt låneopptak på 1,8 millioner kroner til etablering av ny
flytebryggeanlegg.
Styrets innstilling:


Evenes kystlag kan ikke pantsette Mellageret for å sikre lån til andre foreninger.
Pantsettelse av kystlagets eiendeler forbeholdes evt egne lån for å pusse opp og
vedlikeholde bygg.

Vedtak:
 Styrets innstilling enstemmig vedtatt

Ad sak 6 Kontingent
Styrets innstilling:


Medlemskontingenten beholdes uendret: 100 kroner for enkeltmedlem/200 kroner for
familie.

Vedtak:


Styret innstilling enstemmig vedtatt.

Ad sak 7 Handlingsplan
Sondre la fram styrets forslag til plan for 2016.
Evenes husflidslags jubileumsutstilling på mellageret i forbindelse med bryggetreffet tas inn i
planen.
Vedtak:


Styret forslag til handlingsplan med tilføyelsen enstemmig vedtatt.

Ad sak 8 Budsjett
Håkon la fram styrets forslag til budsjett for 2016.
Vedtak:


Styret forslag til budsjett enstemmig vedtatt.

Ad sak 9 Valg
Alf Sandvik redegjorde for valgkomiteens arbeid.
Sondre Markusson trekker seg som leder og Siri Fjellvang Tobiassen trekker seg som
nestleder. Det har ikke lyktes valgkomiteen å finne erstatter til disse vervene. Øvrige
styreverv er ikke på valg i år.
Etter en del diskusjon i årsmøtet sa Bjørn Åge Marthinussen seg villig til å overta ledervervet
og la fram et helhetlig forslag til styresammensetning.
Vedtak:


Følgende ble enstemmig valgt. Også verv som ikke er på valg i år tas med i
oversikten.

Leder

Bjørn Åge Marthinussen

Valgt 2016

Nestleder

Sondre Markusson

Valgt 2016

Regnskapsfører

Håkon Solaas

Valgt 2015

Sekretær

Steinar Solaas

Valgt 2015

Styremedlem

Turid Andreassen Fjellheim

Valgt 2016

1. vara

Greta Skau

Valgt 2016

2. vara

Odin Markusson

Valgt 2016

3. vara

I. Katharina Granmo

Valgt 2016

Valgkomité

Alf Sandvik

Valgt 2016

Helge Opdal

Valgt 2016

Asbjørn Johansen

Valgt 2016

Bjørg Eikseth

Valgt 2016

Revisorer

Ad sak 10

Avslutning

Sondre takket av som leder og overlot «klubba» til Bjørn Åge.

Steinar Solaas
Ved protokollen

