Protokoll fra ÅRSMØTE 2013
for
Vestviken Naturistforening
12.03.13
(Mange av de tilltsvalgte ønsker å anonymiseres på Internett. I referatet er derfor
etternavnet fjernet for alle.)
Leder Dag ønsket 34 stemmeberettigede medlemmer velkommen til årsmøtet på Sandefjord
Motorhotell. Det forelå 2 fullmakter, slik at det totale stemmeantallet var 36.
SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN
Vedtak: Godkjent
SAK 2: VALG AV MØTELEDER, REFERENT, TO
PROTOKOLLUNDERSKRIVERE, SAMT TO TIL TELLEKORPS
Møteleder: Wenche
Referent: Egil
Protokollunderskrivere: Roger og Bjørn
Tellekorps: Alf og Torbjørn
SAK 3: ÅRSBERETNING
Møteleder leste årsberetningen.
Vedtak: Godkjent
SAK 4: ÅRSREGNSKAP 2012 M/ REVISJONSBERETNING
Kasserer la fram regnskapet som viste et overskudd på kr. 5009,96.
Vedtak: Godkjent
SAK 5: ANSVARSFRIHET FOR STYRET
I og med at foreningens høyeste myndighet, årsmøtet, har godkjent regnskapet for 2012,
ble styret gitt ansvarsfrihet for dette.
SAK 6: KONTINGENT ÅR 2014
Styrets forslag er at kontingenten holdes uforandret:
- Ufør / trygdet / pensjonist / student / skoleelev:

Kr. 250,-

- Enkeltmedlem

Kr. 350,-

- Par / familier

Kr. 575,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt
SAK 7: INNKOMNE FORSLAG¨
a) Forslag fra styret om anskaffelse av ny vaktvogn
Vedtak: VVNFs styre får fullmakt av årsmøte til å gå til anskaffelse av ny vaktvogn med
plassering på Roppestad Fristrand i sesongen (april til september).
Investering for dette på inntil NOK 100 000, med en 50/50 % fordeling med lån i
Larvikbanken og egenkapital.
Nedskrivningstiden og løpetiden på lån blir satt til 5 år.
Vedtak: Vedtatt med 26 for, 10 mot
b) Forslag fra Kjell E. om endringer i forskrifter til vedtektene

Forslag 1:
Vestviken naturistforening har som tillegg til vedtektene et sett regler som betegnes
“Forskrifter til vedtektene”. Dette er regler som er generell etikette i naturistmiljøer, og
bør betegnes som det.

Referat fra Årsmøte 2013 for VVNF 12.03.13

1

Forslag til vedtak: Betegnelsen “Forskrifter til vedtektene” endres til “Etikette for
naturister”.
Styrets kommentar:
Styret mener ideen bak forslaget er god, men kan tenke seg en litt annen løsning. Vi
mener det er bedre å beholde betegnelsen ”Forskrift til vedtektene”. En forskrift er litt
mer forpliktende enn etiketteregler. Vi har dessuten et sett etiketteregler fra før som er
presentert på hjemmesida vår under menypunktet ”Etikette”.
Vedtak: Ingen endring, forslaget fikk kun to stemmer

Forslag 2:
2. regel av disse lyder: «Husk å sitte på håndkle ved enhver anledning». Meningen er
selvfølgelig at man skal ha et håndkle under seg som naturist (er naken).
Forslag til vedtak: 2. regels ordlyd endres til “Husk alltid å sitte på håndkle som naturist
når du er naken”.
Styrets kommentar:
Vi er enige i at punkt 2 er upresist og bør endres, men vi kan tenke oss en enda mer
direkte formulering. En naturist er jo ikke naken bestandig, derfor bør det komme fram
at det er når en er uten klær at håndkleet skal brukes.
Vedtak: Regel 2 i forskriften endres til “Husk alltid å sitte på håndkle når du er
naken”.
Enstemmig vedtatt
SAK 8: BUDSJETT
Kassereren la fram budsjettet for år 2013 med et antatt overskudd på kr. 1266,-.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
SAK 9: VALG
Valgkomiteens innstilling:
Leder

Dag

1 år (gjenvalgt)

Sekretær:

Kjell Gunnar

1 år igjen

Kasserer:

Birger

1 år (ny)

1. styremedlem:

Hanne Mette

2 år (ny)

2. styremedlem:

Hege

1 år igjen

1. varamedlem

Jan

1 år (ny)

2. varamedlem:

Roger

1 år (ny)

Valgkomite: Anni 1 år igjen, Bodil 1 år (ny) , Per 1 år (ny) (Konstituerer seg selv med
leder) Varamenn: ? 1 år (ny) og ? 1 år (ny)
Revisorer: Anne 2 år (ny), Alf (1 år)
Vedtak: Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon
-------------------------------Bjørn (sign)

------------------------------Roger (sign)

Referent: Egil (12.03.13)
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