
AnSTvI0TEPROTOKOLL Eiker padleklubb 2OLs

Arsmotet 20L5 ble avholdt p3 6vre Eiker Ridhus i moterom Lampaale I6.Z.ZOLi

Sak 1: Antall stemmeberettigede ble opptalt til 18 stk.

Sak 2: lnnkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent

Sak 3: Lars Lyngnes ble valgt til dirigent. Per Kruke ble valgt til sekreter. Arild Klevberg og

Magne Raaen ble valgt til 5 underskrive Srsmoteprotokollen.

Sak 4: Arsmelding fra styret ble opplest av leder Gro Karlsson

Bemerkninger:

- Det ble bemerket at det var brukt bare fornavn pi noen i Srsmeldingen og for nye

medlemmer var det greit 6 fi hele navnet. Pi eksterne arrangementer gjelder det
Gro Karlsson. Christoffer Nylehn Karlsen og Alexander Haga.

- Lars Lyngnes bemerket at antall som har gjennomfOrt kurs var 8 stk. introkurs og

33 stk. grunnkurs.

Arsmeldingen ble s6 enstemmig godkjent

Sak 5: Regnskap i revidert stand ble gjennomgitt.

Bemerkninger:

Det var sporsm6l om EDB kostnader som synes veldig lave. Dette ble besvart med

at det kun er utgifter til hjemmesida vir. All annen databruk skjer med privat

utstyr.

Det var sporsm6l om forsikring var stor nok. Dette ble besvart med at styret har

hatt en gjennomgang med lF forsikring og at denne er dekkende, men at bitstallen
skal gjennomg6s pi nytt da det ni er flere biter i huset.

Regnskapet ble s6 enstemmig godkjent.

Sak 6: Innkomne saker.

- Per Kruke la frem forslag om honorering av klubbens aktivitetsledere ved

gjennomforing av nye kurs for medlemmer.

Forslaget ble enstemmig godkjent.



Sak 7: Forslag fra styret om 5 beholde dagens satser pi kontingenter for 2015'

- Folgende ble enstemmig godkjent:

- Junior 100.- kr, hovedmedlem 400.- kr og familiemedlemskap 700'-kr.

Sak 8: Styrets forslag til budsjett ble gjennomgitt'

Budsjettet ble si enstemmig godkjent.

Sak 9: Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer ble presentert av valgkomiteen

ved Bjarne Forrisdahl:

Forslag til nestleder var Tom Birli som ble enstemmig valgt'

Forslag til styremedlem var Christoffer Nylehn Karlsen som ble enstemmig valgt.

Forslag til valgkomite etter litt diskusjon ble: Lars Lyngnes, Bjarne F@rrisdahl og Anne

Synnove Brendoy som ble enstemmig valgt.

Forslag til revisorer etter litt diskusjon ble: Arnstein Thorsen og @yvind Steindal med

Heidi Kristine Bjerke som vara som ble enstemmig valgt'

Som representanter til $vre Eiker ldrettsrad ble Gro Karlsson og Per Kruke valgt.

Sak 10: Klubbens organisasjonsplan ble vedtatt videref@rt som tidligere'

Klubbens visjon for 20L5 ble gjennomgAtt og vedtatt. Arsmotet var spesielt fornoyd

med punktene som omtaler samarbeid med andre klubber og andre organisasjoner.

Tilslutt ble styrets forslag til terminliste gjennomgitt og vedtatt som retnings-

givende for Padleiret 2015.

Arsmotet ble avsluttet ca. kl. 20.

Hokksund 78.2.2015
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Magne fraaenPer Kruke referent


