Protokoll fra årsmøte
Protokoll fra årsmøte i Søgne og Songdalen Orienteringsklubb
Rådhuset Nodeland 29. januar 2014
Tilstede: 15 medlemmer

Sak 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen innkomne saker.

Sak 2. Valg av møteleder og referent
Som møteleder ble Øystein Dybesland valgt.
Som referent ble Christina White valgt.
.
Sak 3. Behandling av årsberetning
Årsberetningen for 2013 ble gått igjennom og ble vedtatt med følgende tilføyelser:
 2014-kalender blir ikke distribuert til alle husstander siden mange reservert seg
mot reklame.
 Tore Berntsen er også leder i teknisk råd i kretsen
 Reidar Heivoll har i 2013 vært medlem av valgkomiteen i kretsen
 Turistforeningen heter ikke KOT lengre men har skiftet navn til DNT Sør
 Ny tur kart E39-Rv9-Fv461 1:25 000. Begynner nå, ferdig neste vår. 50%
støtte (tippemidler).

Sak 4. Behandling av regnskap i revidert stand
Regnskapet for 2013 ble gått igjennom. Overskudd på ca 80 000 i hovedsak pga av
sørlandsgaloppen, arrangementet fra-hei-til-hav samt utbetaling fra o-festivalen 2012
Regnskapet for 2013 ble godkjent.

Sak 5. Vedta budsjett
Budsjett for 2014 ble presentert. Budsjettet viser underskudd i 2014 pga kostnad for
Bergekart.
Budsjett for 2014 ble vedtatt.

Sak 6. Behandling av aktivitetsplan
Aktivitetsplan ble presentert. Nærløp er planlagt til 24. september. Siden dette er en
onsdag vil en prøve å flytte det til lørdag/søndag.
Aktivitetsplan vedtatt.
Sak 7. Behandling av kartplan
Kartplan ble presentert. Turkart Ny Hellesund er utsatt. Erstattes med turkart E39Rv9-Fv461.
Kartplan vedtatt.

Sak 8. Valg
a) Styremedlemmer:
På valg: Styrets leder Øystein Dybesland samt styremedlemmer Ståle Thorstveit og
Leiv-Terje Arnevik. Øvrige medlemmer har et år kvar.
Leder: Valgkomiteens innstilling Øystein Dybesland ble valgt for en periode av et år.
Styremedlemmer: Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer Ståle Thorstveit og
Leiv-Terje Arnevik ble valgt
b) Revisor:
Valgkomiteens innstilling på revisor Tore Hansen ble valgt
c) Valgkomité:
Siri Thorstveit Myhre og Aksel Slettebøe ble valgt til medlemmer av valgkomiteen.

Protokollen undertegnes:

