Protokoll fra ÅRSMØTE 2012
for
Vestviken Naturistforening
06.03.12
(Mange av de tilltsvalgte ønsker å anonymiseres på Internett. I referatet er derfor
etternavnet fjernet for alle.)
Leder Bjørn ønsket 33 stemmeberettigede medlemmer velkommen til årsmøtet på
Sandefjord Motorhotell. Det forelå 4 fullmakter, slik at det var totalt 37
stemmeberettigede.
SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN
Det var innsigelser til dagsordenen fra Kjell og Jan for manglende sak: Vedtak fra
Årsmøtet i 2011: Årsregnskapet godkjennes så langt som det er fremlagt, en uavhengig
revisor kjøpes for å gå i gjennom regnskapet og komplett regnskap m/revisjonsberetning
for 2010 legges fram som egen sak på årsmøtet i 2012. Vedlagt protokoll.
Vedtak: Dette blir opprettet som sak 4A. Godkjent
SAK 2: VALG AV MØTELEDER, REFERENT, TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE, SAMT TO
TIL TELLEKORPS
Møteleder: Hege
Referent: Egil
Protokollunderskrivere: Roger og Anni
Tellekorps: Jan og Bodil
SAK 3: ÅRSBERETNING
Møteleder leste årsberetningen. Feil i avsnitt Valgkomité: Varamedlem nummer to skal
være Egil (ikke May-J)
Vedtak: Godkjent
SAK 4A: ÅRSREGNSKAP 2010 M/ REVISJONSBERETNING
Årsregnskapet for 2010 ble i 2011 godkjent så langt som det var fremlagt og det ble
bestemt å sende dette til en uavhengig revisor for gjennomgang.
Møteleder leste revisjonsberetningen fra revisor Svein B. Johansen, Relasjonsregnskap
AS.
Vedtak: Godkjent. Styret er dermed gitt ansvarsfrihet for regnskapet 2010.
SAK 4: ÅRSREGNSKAP 2011 M/ REVISJONSBERETNING
Møteleder la fram regnskapet som viste et underskudd etter avskrivninger på kr.
4644,81.
Kjøp av plentraktor er ikke styrebehandlet. Dette må gjøres så raskt som mulig.
Vedtak: Godkjent
SAK 5: ANSVARSFRIHET FOR STYRET
I og med at foreningens høyeste myndighet, årsmøtet, har godkjent regnskapet for 2011,
ble styret gitt ansvarsfrihet for dette.
SAK 6: KONTINGENT ÅR 2013
Styrets forslag er at kontingenten holdes uforandret:
- Ufør / trygdet / pensjonist / student / skoleelev:

Kr. 250,-

- Enkeltmedlem

Kr. 350,-

- Par / familier

Kr. 575,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt
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SAK 7: BUDSJETT
Kassereren la fram budsjettet for år 2012 med et antatt overskudd på kr. 2.289,-.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
SAK 8: INNKOMNE FORSLAG
Møteleder la fram følgende forslag til endring i vedtektene for VVNF:
§ 06 (Ny ordlyd)

Utmelding skjer skriftlig, og får virkning fra den dag den mottas av styret.
Medlem som bryter foreningens vedtekter eller ved sin atferd medvirker til å
skade foreningen eller naturismens anseelse, kan ekskluderes av styret. Styrets
avgjørelse kan innen fire (4) uker ankes til styret i NNF. Innbetalt kontingent
refunderes ikke.
Opprinnelig ordlyd:
< …………. Finner styret

at et medlem bør ekskluderes, treffer dette vedtak om
utelukking. Styrets avgjørelse kan ankes til generalforsamlingen. ……………>
Jan hadde innsigelse/protest mot forslaget. Vedlagt protokoll.
Vedtak: § 06: Vedtatt mot to stemmer.
SAK 9: VALG
Valgkomiteens innstilling:
Leder

Dag

1 år (ny)

Sekretær:

Kjell-Gunnar

2 år (ny)

Kasserer:

Robert

1 år igjen

1. styremedlem:

Bjørn

1 år igjen

2. styremedlem:

Hege

2 år (gjenvalgt)

1. varamedlem

Mona

1 år (ny)

2. varamedlem:

Lena

1 år (ny)

Valgkomite: Anni 2 år (ny), Jan (1 år igjen) , Jan (1 år igjen) (Konstituerer seg selv
med leder) Varamenn: Bodil 1 år (ny) og Per 1 år (ny)
Revisorer: 1. Alf (1 år igjen) Birger 2 år (ny)
Vedtak: Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon

-------------------------------Anni (sign)

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

Referent: Egil
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