Referat Årsmøte
Norbrygg Møre og
romsdal
Møtested:
Møtetid:
Referatdato:
Referenter:

Elektronisk gjennom Meets
18 februar 2020. 20:00-20:30
18. januar 2020
Thor Humberset

1 Valg av møteleder og referent
Møteleder: Morten Sæveland
Vedtak: velges ved akklamasjon
Referent: Thor Humberset
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 2020
Thor las opp årsmeldingen.
Medlemstall held seg relativt stabilt. Der har våre ei lita stigning og ligg per.d.d. på 299.
Medlemstallet er fortsatt lavt sett på bakgrunn av den generelle aktiviteten i fylket når det gjelder
heimebrygging. Vi kan fortsatt bli bedre på profilering og informasjon ut til våre medlemmer.
Gjennom Norbrygg sitt medlemssystem Hypersys er dette mulig både pr SMS og epost. Også vår FBside kan brukes mer aktivt i ulike sammenhenger.
Det generelle bildet er framleis at hovudaktivitetane rundt heimebrygging fortsatt skjer gjennom dei
4 lokallaga og at Norbrygg supplerer og understøtter desse med f.eks. dommere, kursaktivitet,
usmakkurs mv.
Dette har fungert greit tidligare år, men 2020 har det omtrent ikkje foregått arrangement der vi
kunne deltatt.
Drift av fylkesstyret i 2020 er gjennomført innenfor tildelt ramme.
Det har ikke vært avholdt styremøter i regi av NBMR i 2020. All kontakt innad i styret har foregått via
messenger og telefon.
Aktiviteter gjennom året:
Ørsta og Volda arrangerte sin årlige festival i Mars, etter den har det kun våre enkelte dommere som
har dømt for enkelte medlemmer.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmelding ved akklamasjon.

4 Regnskap for 2020
Thor presenterer regnskapet.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet ved akklamasjon.

5 Styrets forslag til budsjett for 2021
Det vart ikkje presentert noko budsjett for 2021
Vedtak: Styret setter opp budsjett bassert på årshjulet på første styremøte.

6 Hva er gjort i 2020
Norbrygg stilte med dommere på Ørsta og Volda sin årlige festival i Mars, etter det har det kun våre
enkelte dommere som har dømt for enkelte medlemmer.
Vedtak: Ingen vedtak.

7 Forslag til årshjul for 2021
Det vart ikkje presentert noko årshjul på årsmøtet.
Vedtak: Styret må sette dette opp på første styremøte da dette gir grunnlag for budsjett.

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
Det var ingen valgkomite for 2021. Oppgaven vart utført av styreleder Geir Skansen Kleppe.
Leder
Styret innstiller Geir Skansen Kleppe som leder.
Vedtak: Leder velges ved akklamasjon.
Øvrig Styre
Det har ikke vert eit lovlig valgt styre i 2020.
Nytt styre i tillegg til leder blir




Sigurd Johan Saure
Thor Humberset
Svein Fugelsnes

2 år
2 år
1 år

Styret konstitueres på første styremøte
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 følgen landsmøtedelegater:


Geir Skansen Kleppe



Svein Fugelsnes (vara)

11 Valg av valgkomite
Nytt styre 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
Ingen innvendinger mot gjennomføring av årsmøtet. Møtet avsluttet ca 20:25

