Referat fra årsmøte 2014
Dato: onsdag 21. mai 2014 kl. 1900
Sted: Steglebu
Sak 1- Godkjenne de stemmeberettigede.

Det er 9 fremmøtte stemmeberettigede medlemer.
Sak 2 - Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
Sak 3 - Valg av dirigent og referent og to til å undertegne protokollen.
Lederen (Arild Jørgensen) ble valgt som dirigent. Som referent ble sekretæren (Ivar Grønn) valgt.
Jan Roger Norup og Solveig Røed Kristiansen ble valgt til å undertegne protokollen.
Sak 4 - Årsmelding 2013/14.
Årsmeldingen ble godkjent med følgende kommentarer: Vi hadde også deltakelse på
Finnmarksløpet. Korrigert årsmelding legges på WEB-sidene våre.
Sak 5 - Behandle revidert regnskap for 2013.
Roar Samuelsen gikk gjennom regnskapet for siste år. Arrangementet Drammen Grand Prix ga et
overskudd på kr. 15.014. Klubbens regnskap viser et overskudd på 135.067 kroner, herav kr.
104.032 for salget av hytta ved Tverken. Regnskapet er revidert av Hans Kristian Ebbestad og
årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.
Sak 6 - Fastsette medlemskontingent for 2014.
Det var ingen forslag om endring av medlemskontingent for 2014/15. Vedtak: Uendret kontingent.
Sak 7 - Vedta budsjett.
Kasserers forslag til budsjett ble vedtatt. (Vedlegg)
Sak 8 - Valg av styre:
Nestleder (Odd Gulaker) er på valg. Gjenvalg for to nye år.
To styremedlemmer er på valg:
Kasserer (Roar Samuelsen) er på valg. Gjenvalg for to nye år.
Styremedlem (Jan Roger Norup), her ble Solveig Røed Kristiansen valgt inn for 2 år.
Leder Arild Jørgensen er ikke på valg.
Sekretær Ivar Grønn er ikke på valg.
Styremedlem Venke Gulli er ikke på valg.
Revisor Hans Kristian Ebbestad er ikke på valg.
Som valgkomite ble følgende valgt Lasse Gjerde (leder), Robin Johansen og Geir Nyrønning. Eivind

Evensen er varamedlem. Velges for ett år.
Valg av to representanter til tinget.
Arild Jørgensen og Solveig R. Kristiansen ble valgt til å representere klubben på Tinget.

Møtet hevet: kl. 2000.

_________________
Jan Roger Norup

________________
Solveig Røed Kristiansen

