Protokoll fra årsmøte i Norske Studenters Roklub 2021
Årsmøtet ble avholdt digitalt på Teams onsdag 25. mars kl. 18.00-19.00.
Leder Halvor Bergan ønsket velkommen og åpnet møtet.
Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede
Det var 45 stemmeberettigede medlemmer tilstede da møtet startet.
Forslag: De 45 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 2

Godkjenning av innkalling, sakslisten og dagsorden
Forslag: Innkallingen, sakslisten og dagsorden godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 3

Valg av dirigent, protokollfører og to representanter til å undertegne protokollen
Forslag: Dag Sverdrup-Thygeson velges som dirigent.
Marius H. Johannessen velges som protokollfører.
Fabia Emblem og Sverre Løken velges til å underskrive protokollen.
Vedtak: Forslagene ble vedtatt.
Dirigenten kommenterte at kontrollkomiteens beretning og innstilling til valgkomiteen burde
vært sendt ut sammen med sakspapirene.

Sak 4

Godkjenne årsmelding for 2021
Det ble henvist til årsrapportene i sakspapirene.
Forslag: Årsberetningene godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 5

Godkjenne kontrollert regnskap for 2021
Nestleder Nito Simonsen presenterte regnskapet.
Forslag: Regnskapet godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 6

Behandle innkomne forslag og saker
Ingen innkomne saker

Sak 7

Fastsette klubbens kontingent for 2023
Forslag fra styret ble vedtatt.
Styret foreslår følgende kontingentsatser for 2023:
Aktive medlemmer kr 2200,- Passive medlemmer kr 550,- Studenter/elever kr 1300,Pensjonister kr 1200,- Familiemedlemskap kr 4000,Følgende hadde ordet i saken: Per Bønsnes, Marianne Lundh
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Sak 8

Fastsette treningsavgift for 2023
Forslag fra styret ble vedtatt.
Styret foreslår å sette treningsavgiften for 2023 til inntil kr 4400,- pr. år.

Sak 9

Vedta budsjett og fremlegge målsettinger for 2022
Nestleder Nito Simonsen innledet saken.
Forslag fra styret ble vedtatt: Budsjettet vedtas
Nestleder Nito Simonsen la frem budsjettet.
Følgende hadde ordet i saken: Per Bønsnes
Forslag fra styret ble vedtatt: Målsettingene vedtas
Halvor Bergan la frem målsettinger for routvalget, Halvdan Nicolaysen la frem målsettinger
for tur- og mosjon, Per M. Klausen la frem målsettinger for materiellutvalget, Kari Gjetrang la
frem målsettinger for Bygg og anlegg.
Følgende hadde ordet i saken: Odd Johnsen

Sak 10 Valg
Alle foreslåtte kandidater til verv, ble av årsmøtet enstemmig valgt.
a) Leder ett år – HALVOR BERGAN – gjenvalgt
b) 1. Nestleder (utleieansvarlig) to år – KARI GJETRANG – gjenvalgt
c) 2. Nestleder (økonomiansvarlig) to år – NITO SIMONSEN – ikke på valg
d) Materialsjef to år – PER M KLAUSEN – ikke på valg
e) Klubbsjef to år – Elisabeth Blom Tindlund – valgt (ny)
f) Informasjonsansvarlig to år - MARIUS H. JOHANNESSEN – ikke på valg
g) Årbokredaktør ett år- MARIUS H. JOHANNESSEN – gjenvalgt
h) 8 medlemmer av Representantskapet to år (fire er på valg hvert år)
JOHAN MOHR – gjenvalgt
ANNA STURE – gjenvalgt
LARS MYHRER - gjenvalgt
MORTEN BERGESEN – gjenvalgt
i) Representantskapets Ordfører ett år – GUNNAR CLIFFORD - gjenvalgt
Viseordfører ett år - IVAR S SPYDEVOLD – gjenvalgt
j) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
GEIR EMBLEM – gjenvalgt
NIKOLAI N RIIBE – gjenvalgt
BENTE THORKILDSEN (vara) - gjenvalgt
k) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett - Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene.
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l) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem (foreslått av Styret)
JACOB W. NORDAN - leder – gjenvalgt
LARS B. MYHRER - medlem – gjenvalgt
PATRICK E. STURE - medlem – gjenvalgt
UBBE HAAVIND – vara - ny valgt

Sak 11 Eventuelt
Følgende hadde ordet i saken (spørsmål vedr. Solkonge): Jan Hysing

Oslo 25. mars 2022

----------------------------------------Marius H. Johannessen
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