Årsmøtereferat Suldal-O-lag 2014!

!

Årsmøtet ble holdt på Sauda videregående skole, avdeling Sand, 4 februar 2015. 9 fremmøtte.!

!
Reidar Blesvik åpnet møte, innkalling og sakliste ble godkjent.!
!
Johannes Bjørke ble valgt til ordstyrer.!
Siri Helstrup ble valgt til referent.!

!

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent med noen få rettelser. På side 4 er Arne Hilde utelatt
som en del av turorienteringsgruppen. på side 6 om kartarbeid bør vi få fram at kartrevisjon på
Mosåno øvre og nedre samt Gullingen/Breiastølsdalen er planlagt i 2015. I avsnittet om
utanbygdsløp er det kommet fram en skrivefeil (vestlandsmesterskapet).!

!

Under gjennomgang av turorientering s.15 kom det på ny forslag om premiering av innsendte
bilder fra skiorientering. Stort sprik mellom antall kart gitt ut og kart innlevert. Mulighet for
sponsormerking av enkelte poster og oppfordring om å ta bilde på disse stedene?!

!

På side 17 står det at totalt har vært med 70 løpere på sommer-karusell, tallet skal være 90.!
Feil årstall for målopnåing frå årsrapporten, korrigeres til 2014. Under avsnittet Målsetjing 2015
strykes «dei» i siste setningen.!

!
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.!
!

Styrets forslag om å oprettholde satsene for medlemskontigen ble vedtatt. 500 for familie, 300 for
voksen og 150 for barn. O-kurs er inkludert. Satsene for O-kurs holdes på 300 for familie, 200 for
voksne og 100 for barn. Dette gjelder da som medlemskap ut året. Støttemedlemskap 150.!

!

Kommentar til målsetting for styret. Det ble under gjennomgangen sagt at alle medlemmene
etterhvert bør registreres i klubbadmin.nif.no. Dette er et krav, alle medlemmene SKAL registreres.!

!

Årsmøtet vedtok NIFS lovnorm av 28 november 2011.!
Konkrete vedtektsendringer for laget: Styret skal bestå av leiar og nestleiar samt 4
styremedlemmer og 1 varamedlemm.!
Årsmøte holdes i februar måned.!
Regnskapet skal gjennomgås av 2 revisorer.!

!

Valg:!
Styret:!
• Odd Rune Malerbakkken ble valgt som leder (1år)!
• Michael Willig ble gjenvalgt som kasserer (2 år)!
• Siri Helstrup ble gjenvalgt som kasserer (2 år)!
• Sidsel Økstra Ble valgt som nytt styremedlem (2 år)!
• Arne Hilde ble gjenvalgt som varamedlem (1 år).!
I styret sitter også Jan-Erik Kristensen (nestleder) og Magnar Nerheim (oppmann)!

!

Turorientering: Bibbi Krobath Olesen Ble gjenvalgt for 2 år som forøvrig består av Arne Hilde og
Egil Fugleberg (leiar)!

!
Trening og rekrutteringskomiteen: Jan-Erik Kristenesen og Jon Nerheim.!
!
Materialforvalter: Magnar Nerheim ble gjenvalgt (2 år)!
!
Husnemnd: Torbjørn Lillehammer ble gjenvald (2 år) Jon Nerheim er også med.!
!

Revisor: Svein Losnegård ble valgt (2 år) og Gyrid Bakka ble gjenvalgt (1 år)!

!
Valnemd: Johannes Bjørke er med ett år til, Reidar Blesvik ble foreslått og valgt !
!

Jan-Erik Kristensen og Michael Willig reiser til kretstinget. Ønskelig om også Odd Rune
Malerbakken blir med om han har anledning til dette.!

!

Takk til Reidar Blesvik som nå trer av som leder i O-laget etter 4 år i vervet som leder og
mangeårig medlem av stryret.!

!
!

Referent Siri helstrup

