
 

Protokoll fra årsmøte i Jeløy Seilflyklubb 22 mars 2014 

 
Saksliste og vedtak. 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

a. Det ble gjennomgått hvem av de tilstedeværende som var stemmeberettiget og hvem som 

ikke var det. 

 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

a. Innkallingen, saksliste og forretningsorden ble godkjent. 

 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

a. Tom Bjerke ble valgt til dirigent 

b. Tom Arne Melbostad ble valgt til referent 

c. Bjørn Laumann og Johan Fauske ble valgt til å underskrive protokollen 

 

4. Behandle idrettslagets årsmelding. 

a. Tom Arne leste opp styrets årsberetning og Geir gjennomgikk aktivitetsberetningen. 

Begge ble godkjent uten ytterligere kommentarer. 

 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

a. Karin gjennomgikk idrettslagets regnskap. 

b. Øivind leste opp revisorenes beretning. 

c. Revidert regnskap ble godkjent. 

 

6. Behandle forslag og saker. 

a. Et forslag ble fremmet.  

i. Styret ber årsmøte om fullmakt til å investere inntil kr.400.000,- for å kunne 

anskaffe et to- seters seilfly. Finansieringen er tenkt løst gjennom å benytte 

300.000 av egenkapitalen og at vi tar opp inntil 100.000 i lån. Om dette ikke er 

tilstrekkelig til å finansiere anskaffelsen av flyet vil styret forsøke å skaffe 

alternative finansieringskilder.  

ii. Begrunnelse: For å kunne etablere en effektiv, interessant og bred 

opplæringsmulighet i klubben har vi behov for å anskaffe en moderne glassfiber 

toseter. Målsettingen er først og fremst å få anskaffet en ASK 21 da den typen fly 

er det beste klubbalternativet som dekker alle disse behovene.  

b. Styret ble gitt fullmakt slik det ble foreslått med følgende presisering: 

i. Alternative finansieringskilder skal ikke belaste eller forplikte klubben økonomisk 

utover rammen på kr 400.000,-.  

 

7. Fastsette medlemskontingent. 

a. Medlemskontingenten ble foreslått uendret. 

i. Medlemskontingenten ble vedtatt å forbli uendret for 2015. 

 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

a. Karin la frem forslag til budsjett. I gjennom budsjettet legges opp til en betydelig 

aktivitets økning. I tillegg har styret forpliktet ovenfor Christer Borg at JSFK skal dekke 

minimum kr 50.000,- i slepekostnader per år. 

i. Budsjettet ble vedtatt med følgende forbehold vedrørende JSFks forpliktelse 

ovenfor Christer Borg. Slepekostnadene må regnes over 12 mnd rullerende fra det 

tidspunkt Dynamic er på plass på Næsinge og aktiviteten er i gang.  

 



 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

a. Tom Arne fremla idrettslagets organisasjonsplan. 

i. Organisasjonsplanen ble godkjent. 

10. Foreta følgende valg:  

a) Styremedlem og ungdomsrepresentant 

a. Martin Bjørnebekk ble forslått gjenvalgt som ungdomsrepresentant 

i. Martin ble gjenvalgt 

b. Jean-Jacques Maillet ble forslått innvalgt som styremedlem etter Narve Dahler. 

i. Jean-Jacques ble valgt inn som styremedlem. 

b) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

a. Styret ble gitt fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter.  

 

 

 

____________________________ 

Referent 

Tom Arne Melbostad 

 

 

 

____________________________     _________________________ 

Bjørn Laumann       Johan Fauske 

 

 

 

 


