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Referat fra årsmøte 2S.februar 2O15.

Tilstede var 31 stemmeberettigede medremmer.

Formannen ønsket velkommen.

Sak 1 Innkallingen

Godkjent

Sak 2 Valg av dirigent:

Dirigent: Stian Aakre

Sak 3 Valg av referent og to medtemmer til å
u nderskrive protokolten :

Morten G. Jansson
signere: Greta Øy og Morten Rustad

Sak 4 Årsberetningen for seilåret:

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Sak 5 Godkjenning av regnskap for 2OL4

Regnskapet ble-godkjent, med opplest anbefaling fra valgterevisorer. Anbefaringen er vedragt referatet.

Referent:
Valgt tit å



Sak 6 Kontingent for 2O15:

styrets forslag er at kontingenten blir stående uforandret.

Kr. 850,- for hovedmedlemmer. For husstandsmedlemmer blir
nåværende kontingent stående på rr. 100,- per husstands-
medlem.

Vedtak: Kontingenten blir stående uforandret.

Sak 7 Budsjett for 2O1S

Budsjettet ble godkjent med følgende endring: Det avsettes
50 000,- NoK til regnskapsførsel. Det beregnes tilsvarende en
inntekt på UeOriftsseilasen på 50 000,- NOK

Se forøvrig note 7

Sak 8 Valg:

Valgkomiteen har bestått av Gunnar Tørnquist
Greta Øy
Lars Erik Larsen

Komiteen la fram følgende forslag for årsmøtet:

Leder Jon Egil Johnsen Gjenvalgt 1 år

Nestleder Per Arne skjeggestad Ikke på valg

Økonomiansvarlig Jørgen Oksmo Ny 1 år

sekretær Morten G. Jansson Gjenvalgt 2 år

Styremedlem
Informasjon Suzanne Walther Ny 2 år

Styremedlem
Tur & Hav Sture Vang Ny 2 år



Styremedlem
Regatta

Styremedlem
Slippen

Tormod Lie

Olav Hals

Styremed lem
Barn & Ungdom Karine Nordbø

Lene Ulfeng

Eivind Carlsen

Ny 2år

Ikke på valg

Ny 2år

Ny 1år

Ny 1år

Varamedlem

Varamedlem

Greta

styret gis fullmakt til å undersØke med seilforbundet om man
skal ha en ungdomsrepresehtant til styret. Hvis så er tilfelle, gis
styret fullmakt til å velge en stik rep.esentant, som
varamedlem i styret.

Bestående valgkomite ble bedt om å fortsette. I tillegg ble Geir
Begby bedt om å tiltre komiteen som varamedlem.

Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Revisorer for foreningen er: carsten Durban Gjenvalgt 2 år
Hilde Garfelt Gjenvalgt 2 3r

Vararevisor Fredrik Åsle Gjenvalgt 1 år

Årsmøtet hevet etter gjennomførte valg.

{fiil*tr
Morten Rustad

Note 1: Det ble fremmet benkeforsrag om å beregne inntekter
på utteie av huset i neste års budsje{t. Forslagetbte att tit
etterretning



Utdeling av priser:

Årets seiler ble tildelt peder Nergaard

Stifternes pokal ble tildelt Kristian Hatch

Årets turseiler ble tildelt Jan Erik Danietsen

ugly Mug ble utdelt til Line Jeanette svendsen

Avtroppende styremedlemmer bte takket med blomster.
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Erklæring fra revisor.

Vi har gjennomgått årsregnskapet for Fredrikstad Seilforening for 20t4. Dette

er gjennomført iform av møte med regnskapsfører, samt gjennomgang av

bilag, rapporter og bankutskrifter.

I forbindelse med korreksjoner av enkelte poster i regnskapet vedrørende

inngående saldo, samt bokføring av årsoppgjørsdisposisjoner, er det oppstått

en stor datafeil. Å få dette rettet opp er så tidkrevende at det ikke er mulig å få

gjort før årsmøtet.

Vi anbefaler derfor årsmøtet å godkjenne det regnskapet som fremlegges for
årsmøtet, og at årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å Sodkjenne det endelige

årsregnskapet når dette er klart og godkjent av revisor.

Fred ri ksta d, 25.02.2015.

Hilde Garfelt
Revisor

Carsten Durban

Revisor
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