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Årmøteprotokoll for årsmøtet 2019. 
 
Avholdt Fredag 31.1.20 i klubbens lokaler 
Formann ønsket 21 medlemmer velkommen. 
 
• Godkjenning av møteinnkalling og møteagenda 

- Enstemmig godkjent. Ingen innsigelser 
 

• Valg av møteleder 
- Som møteleder valgt Ingar Formann 
 

• Valg av referent 
- Som referent valgt Dagfinn Skriver 

 
• Valg av to fremmøtte til å underskrive møteprotokoll 

- Til å underskrive protokoll valgte Trond -Trond. Vi andre valgte 
Kåre i tillegg. 
 

• Årsberetning 
- Årsberetningen ble lest av sekretær ,Dagfinn. Gode 
tilbakemeldinger fra salen. Heder og klapping for vel utført 
Brønnøysundregistrering. 
Som et tillegg i årsberetningen bør nevnes Kjell Granli sin 
interessante og gode presentasjon av en lang karriere innen 
racing/classic racing. Framført i Torsdagsklubben den 14.11 
 

• Regnskap 
- Regnskap utferdiget og framført av klubbens kasserer Harald. 
Som kunne nevne at 2019 hadde gitt et underskudd. 
Hovedsakelig grunnet lavt aktivitetsnivå og dårlig oppmøte på 
innbringende aktiviteter. Med glimt i øyet tilbød Jon S. seg å 
dekke underskuddet. Til voldsomt bifall fra forsamlingen. 
Mangel på bilag fra Vipps gjør regnskapsførsel utfordrende. 
Regnskapet enstemmig godkjent. 
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• Fastsettelse av årskontingent 
- Foreslått uendret av Harald. Ingen innsigelser. Vedtatt 

uendret. 
 
• Gjennomgang terminliste 

- Ingar hadde laget forslag til terminliste basert på tidligere års 
liste. Dog med noen endringer. Diskusjon gikk på hva vi kan 
foreta oss med tanke på oppmøte på enkelte arr. Prøve å 
tenkte litt nytt, hva kan fenge.. 

Jens kom med forslag om to temakvelder i løpet av sesongen. 
Torsdagsklubben som utvilsomt har vært en suksess påtar seg 
dette. Terminliste reinskrives og distribueres. 
 

• Valg 
- Etter litt diskusjon fram og tilbake kom vi til at valgkomiteen 

for 2019 hadde bestått av Kåre, Håvard og Øystein. Ønsket 
var gjenvalg på samtlige i styret. 

 
For 2020 ser da styresammensetningen slik ut:  
Formann: Ingar Sæther 
Nestformann: Roy Sandbekkbråten 
Kasserer: Harald Bogstad 
Sekretær: Dagfinn Holtet 
 
Valgkomite: Kåre, Geirson, Håvard (formann) 
 

• Saker fremlagt for styret 
-Ingen 

 
Møteprotokoll godkjent den: 

 
Trond Lysaker: 
                                                                    
Kåre Hagbartsen: 


