Referat Årsmøte
Norbrygg Oslo
Møtested:
Møtetid:
Referatdato:
Referenter:

Klubbhuset, Drammensveien 43
29. januar – 18:00 til 19:30
30. januar 2020
Arnljot Arntsen

1 Valg av møteleder og referent
Møteleder: Gustav Fosseid
Vedtak: velges ved akklamasjon
Referent: Arnljot Arntsen
Vedtak: velges ved akklamasjon

2 Godkjenning av innkalling
Vises til innkallinger lagt ut på norbrygg.no
Regnskap ble sendt ut tidligere straks det ble tilgjengeliggjort.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen ved akklamasjon.

3 Styrets årsmelding for 2019
Morten refererer viktige punkter fra årsmeldingen. Årsmeldingen ligger på fylkessiden,
norbrygg.no/oslo.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen ved akklamasjon.

4 Regnskap for 2019
Gustav presenterer regnskapet. Se regnskapet på fylkessiden, norbrygg.no/oslo.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet ved akklamasjon.

5 Styrets forslag til budsjett for 2019
2020 budsjett er videreutviklet fra 2018 og 2019 budsjett og erfaringer (regnskap og
arrangementavviklinger). Morten presenterer budsjettet.

Inntektene er basert på 65,- per medlem overført fra sentralorganisasjon. Det er 517 medlemmer i
Oslo.
Nytt av 2020 budsjettet er at det budsjetteres med billettinntekter. Budsjettet legges ut på
fylkessiden, norbrygg.no/oslo etter at det er vedtatt.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett ved akklamasjon.

6 Hva er gjort i 2019
Morten presenterer oversikt over aktiviteter i 2019. Se "Hva er gjort i 2019?" i presentasjonen på
fylkessiden.
Vedtak: Ingen vedtak.

7 Forslag til årshjul for 2020
Årshjul gjennomgås og tilpasses hvert år på styremøte i november. Det bygger på erfaring fra
tidligere år. Årshjulet fordeles per uke. Ferier og nasjonale arrangementer legges inn for å hindre
kollisjoner.
Det endelige årshjulet tilgjengeliggjøres på fylkessiden, norbrygg.no/oslo
Vedtak: Årsmøtet godkjenner årshjulet ved akklamasjon.

8 Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker.

9 Valg av styre
Valgkomiteen skal ved behov foreslå personer til styret. Det er ikke ønskelig med benkeforslag da det
tidligere har vist seg at medlemmer kvier seg for å delta på Årsmøter i redsel for å bli tildelt oppgaver
under press.
Valgkomiteen
Valgkomiteen for 2019 var Ken Robin Ruud, Christian Myhrvold og Jens Erik Jacobsen.
Valgkomiteen har ikke utført sin oppgave, og ingen i styret er forespurt om de vil stille til gjenvalg.
Valgkomiteen har heller ikke fremmet forslag til nytt medlem etter at Andreas trakk seg i 2019.
Sittende styret fremmer benkeforslag til leder og øvrig styre.
Leder
Styret innstiller Jørgen Olsen som leder.
Vedtak: Leder velges ved akklamasjon.

Øvrig Styre
Gjennom året har styret hatt ett frafall da Andreas Grønnevik trakk seg av personlige årsaker. Det ble
ikke hentet inn et nytt medlem etter frafallet.
Det gjenværende styret fra 2019 stiller til gjenvalg.





Morten G. Sevland
Per Arne Munthe
Ragnar Nilsen
Tor Brøndbo

Vedtak: Resterende styre velges ved akklamasjon.

10 Valg av delegater til landsmøtet
Antall delegater til landsmøtet (uke 16 / lørdag 18 april) fordeles etter antall medlemmer i fylket.
Oslo har 4 delegater med forslags- og stemmerett. Alle medlemmer i Norbrygg har møte- og talerett.
Norbrygg Oslo stiller derfor med hele sitt styre, men må velge hvem som skal tildeles forslags- og
stemmerett.
Vedtak: Årsmøtet velger følgende fire landsmøtedelegater:





Jørgen Olsen
Per Arne Munthe
Ragnar Nilsen
Tor Brøndbo



Morten G. Sevland (vara)

11 Valg av valgkomite
Årsmøte beslutter at sittende valgkomite fristilles, og at nytt styrt er fungerende valgkomite frem til
nye medlemmer til valgkomite finnes.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner beslutning om at sittende styre er fungerende valgkomite inntil ny
valgkomite velges.

12 Eventuelt
Ingen beslutningssaker
Drøftingssak: Det ble drøftet hvorvidt et fylkesstyre kunne bruke midler som arrangemensstøtte for
styremedlemmer. Sentralstyret v/Gustav Foseid redegjorde for sentralstyrets holdning.
Det er ikke satt av midler i budsjettet for arrangementsstøtte for 2020

Møtet avsluttet ca 19:30

