REFERAT FRA STYREMØTE I 12,5 KVM KLASSEKLUBB
Tid:
Sted:

11.11.2010 kl. 1900
Videomøte

Til stede:

Marius Maaseide
Christer Tønnessen
Asbjørn Østerholt
Kristian Haajem
Nils L. Skjong
Arnt Kamperud

Forfall:

Nils Juell
Christian Axelsen

Sak 09.10

Innkalling og dagsorden

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

Sak 10.10

Referat fra møtet 30.9.

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

Sak 11.10

Status diverse saker

Registrering av klasseklubben i Brønnøysundregistrene. Christer har snart fått inn alle
opplysninger om personalia, stiftelsesdokumenter, mv. slik at søknad om registrering kan
sendes over i løpet av et par uker.
Medlemsregister og web-løsning. Christer og Marius har begynt på det arbeidet og vil
arbeide videre med det.
Vedtak:

Orienteringene om status tatt t.e.

Sak 12.10

Ekstraordinært årsmøte

Det vises til sak 05.10 i forrige møte. Siden forrige styremøte har Marius hatt nye samtaler
med NSF som er tydelige på at en evigvarende dispensasjon i realiteten er en endring av de
tekniske vedtektene. Klasseklubbens tekniske vedtekter har ingen bestemmelser om
behandling av dispensasjoner fra dem. Det samme gjelder for loven for klasseklubben som
bare inneholder bestemmelser om hvordan de tekniske vedtektene skal endres. Loven
inneholder en oversikt over hvilke saker som skal behandles på årsmøtet, og dispensasjoner
er ikke nevnt.
NSF mener at vedtaket om den evigvarende dispensasjonen på årsmøtet 14.8.2010, er
ugyldig. Dersom en seiler protesterer på nybygget ”C-240”, vil NSF ikke ha andre muligheter
enn å diskvalifisere båten.
Styret diskuterte så om det må avholdes et ekstraordinært årsmøte for å omgjøre vedtaket
om den evigvarende dispensasjonen. Årsmøtet 14.8.2010 fattet et vedtak som det ikke
hadde fullmakt eller anledning til å gjøre. Vedtaket er derfor ugyldig og et eventuelt
ekstraordinært årsmøte kan bare vedta å omgjøre det vedtaket og erklære det for ugyldig.
Andre alternativer finnes ikke. På det grunnlaget kom en fram til at det vil være nokså
meningsløst å avholde et ekstraordinært årsmøte hvor utfallet er bestemt på forhånd.
Når det gjelder nybygget ”C-240” sine muligheter til å delta i regatta, vises det til de reglene
som gjelder for kappseilas og de muligheter som der gis for å gi dispensasjoner.
Vedtak:

Vedtaket på årsmøtet 14.8.2010 om evigvarende dispensasjon er ugyldig og
det vil ikke bli tatt skritt for å fremme saken på nytt i en annen form.

Sak 13.10

Endringer av de tekniske vedtektene

Teknisk komité hadde lagt fram et forslag til endringer av de tekniske vedtektene. Forslagene
ble diskutert og i tillegg ble det foreslått ytterligere endringer. Marius og Arnt fikk i oppgave å
justere det framlagte forslaget fra Teknisk komité slik at det ble i tråd med konklusjonene i
styret. Det justerte forslaget sendes så tilbake til Teknisk komité for en ny gjennomgang.
Tilbakemeldingene fra Teknisk komité behandles så på neste styremøte, før et forslag om
endringer av de tekniske vedtektene sendes ut på høring.
Dette endrer på den framdriftsplanen som ble vedtatt i forrige styremøte (sak 06.10), slik at
sannsynlig tidspunkt for utsendelse på høring nå blir i siste halvdel av januar.
Vedtak:

Enstemmig tilslutning til denne behandlingsprosessen.
__________________

Neste styremøte: Torsdag 20.1.2011 kl. 1900.
Styremøtet ble hevet kl. 2055.

_____________________
Arnt Kamperud
sekretær

