
REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR ÅRET 20181 KARMØY SEILFORENING,

AVHOLDT TIRSDAG 12.03.2019

Årsmøtet ble avholdt i KS sine lokaler på Gofarnes tirsdag 12.03.2019, kl 19:00

1. Hovedstyrets leder Hans Mikal Bjørkhaug ønsket velkommen til alle 21 oppmøtte. Alle
oppmøtte var stemmeberettigede.

2. Innkallingen ble godkjent. Som de to foregående år var innkallingen kun utlyst på KS sin

webside. Årsmøtet var også kunngjort på facebook. Kopi av innkallingen var tilgjengelig på
møtet.

3. Sakslisten ble godkjent. Et medlem ønsket listet opp årsberetningene under sak 5.
4. Bjørn Andersen ble valgt til ordstyrer, og Odd Einar Bøe ble valgt til referent. Til å godkjenne

referatet ble Nils jan Nilssen og Bjørn Ole Larsen valgt.
5. Årsberetninger var lagt ut i tilstrekkelig antall ca 1 uke før årsmøtet.

Årsberetning fra hovedstyret ble opplest av Hans Mikal.
Årsmelding fra Idrettsyret ble opplest av David.
Årsmelding fra Jollegruppa ble lest av Odd Einar.
Årsmelding fra Tur & Hav ble lest av Nils Jan.
Årsmelding fra Hus & Havn ble lest av Nils Jan i Roald sitt fravær.
Årsmelding fra Kopervik Gjestehavn ble lest av Atle B.
Rapportene ble godkjent etter hver opplesning.

6. Regnskapsrapport ble lest av kasserer, Eli Nilssen. Revisjonsberetningen ble lest av revisor
Svein Inge. Regnskapet er godkjent. Overskudd kr 19.263 og egenkapital kr 230.874. Styret
sørger for at Depositumkto blir ajour, og strøm faktureres før årsskifte. Ingen innvendinger
fra medlemmene.

7. Styret hadde ikke mottatt noen forslag og saker fra medlemmene. Men styret hadde
følgende forslag til årsmøtet: «Tur og Hav» som gruppe legges ned. For å oppveie bortfallet
av et styremedlem i hovedstyret, utvides dette med et nytt fast styremedlem. Det ble
kommentert at Convey Cup Race er borte. Mens uformelle pinseturer vil kunne arrangeres
som før. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Budsjettet var oppsatt etter samme lest som forrige år, men kr 8.000 lavere.
9. Styret oppdaterer organisasjonsplan basert på det vedtatte forslaget under pkt 7, der «Tur

og Hav» legges ned.
10. Liste over medlemmer til de forskjellige styrene ble fremlagt. Leder for valgstyret, Ragnhild A

leste opp navnet på medlemmer som sto på valg. I hovedstyret tar Hans Mikal og Roald
gjenvalg, I idrettsgruppen er Paul Worre nytt medlem. Erling Berntsen ble foreslått som nytt
medlem i idrettsgruppen. Hvis han godtar det, erstatter han Jostein Nilssen som ønsker en
pause. I jollegruppa er Gunnar i. Eljervik oppført som medlem. Forslag og endringer ble
vedtatt ved akklamasjon. Det utarbeides en ny liste over styret og gruppemedlemmene ihht
vedtak under pkt 7, og gjennomført valg.
Valgt styre:
Leder : Hans Mikal Bjørkhaug
Nestleder : Odd Einar BØe
Kasserer : Eli Nilssen

11. Styret foreslo at valgkomiteen styrkes med et medlem; Atle Budal. Enstemmig valgt.

Leder Hans Mikal takket for et godt gjennomført årsmøte. Knut Knutsen fikk overrakt en
velfortjent gave for sitt forfatterskap, «En seilas i medvind».
Deretter ble det hyggelig samvær samt servering av kaffe og snitter.
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