Protokoll fra årsmøte
Protokoll fra årsmøte i Søgne og Songdalen Orienteringsklubb
Rådhuset Nodeland 4. februar 2015
Tilstede: 13 medlemmer

Sak 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innkalling og sakliste ble godkjent. En sak var innkommet og behandling av denne ble
lagt til sakslisten.
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 2014 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 leder i teknisk råd i kretsen
• Reidar Heivoll er leder i stiftelsen sørlandsgaloppen
• Under ”Årsrapport fra kartrådet” tilføyes at det jobbes med nytt turkart E39Rv9-Fv461, skala 1:25 000.
Sak 4. Innkomne saker
Forslag fra styret at den enkelte selv dekker startkontingent for løp utenlands.
Forslaget bifalles.
Sak 5. Behandling av regnskap i revidert stand
Regnskapet for 2014 ble gått igjennom. Kommentarer: Mindre underskudd enn
budsjettert pga forsinkelse på Bergekart. Kompasser, t-skjorter, brikker mm innkjøpt
til rekrutter er ført på tøy/materiell.
Regnskapet for 2014 ble godkjent.

Sak 6. Vedta budsjett
Budsjett for 2015 ble presentert.
Budsjettpost ”Løp” bør splittes opp i to poster: ”Startkontingenter” og ”Arrangement”.
Budsjett for 2015 ble vedtatt.
Sak 7. Behandling av aktivitetsplan
Aktivitetsplan ble presentert.
Aktivitetsplan vedtatt.
Sak 8. Behandling av kartplan
2015: Ferdigstillelse av Bergekart. Sprintkart Nygård, oppstart av sprintkart Nodeland.
2016: Vestre del av Tretjønnskartet.
Kommentar: Det er nå veldig kostbart å produsere kart. Mest trolig vil det bli
rimeligere å produsere kart i fremtiden siden man i større grad vil kunne bruke
eksisterende digitale kart-grunnlag.
Sak 9. Valg
a) Styremedlemmer:
På valg: Styrets leder Øystein Dybesland samt styremedlemmer Christina White og
Roy Birkeland. Øvrige medlemmer har et år kvar.
Leder: Valgkomiteens innstilling Øystein Dybesland ble valgt for en periode av et år.
Styremedlemmer: Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer Christina White og
Roy Birkeland ble valgt.
b) Revisor:
Valgkomiteens innstilling på revisor Tore Hansen ble valgt.
c) Valgkomité:
Aksel Slettebøe ble valgt til medlem av valgkomiteen.
d) Tur-O komité:
Gjenvalg.

Protokollen undertegnes:

