
Referat fra årsmøte i

Klasseklubben for 12,5kvm krysser

Sted og tid:
Alesund / Risør I Oslo på Skype. 27.01.16 kl. 19.00

Til stede med stemmerett:
Ola Herje, Lars Aage Eldøy, Nils L. Skjong, Anders Teigen Hole, Anthony Hayers, KjetilVassbakk, Pål
Kragset, Christian Axelsen, Roy Johannesen, Asbjørn Østerholt, Kjell Christiansen, Werner Pedersen,
Jens Dietrichson, Gry Pedersen, Kåre Karlsen, Harald Dietrichson, Øystein Olsen, Rients vån der
Woude, Nina Gressvik.

Tilstede med fullmaktstemmer itillegg til sin egen:
Pål Kragset etter fullmakt fra Kristian Haahjem
Ola Herje etter fullmakt fra Synnøve Herje
Lars Aage Eldøy etter fullmakt fra Jomar Eldøy

Fullmaktstemmene ble enstemmig godkjent.
Antall stemmer ved ordinære årsmøtesaker: 22

Til stede med stemmerett ved endring av klassevedtekter, 1 stemme pr. båt.
C-24 KjellChristiansen
C-37 Asbjørn Østerholt
C40 RoyJohannessen
C-62 KjellChristiansen
C-73 Nils L. Skjong
C-85 Nils L. Skjong
C-86 Nils L. Skjong
C-87 Anders Teigen Hole
C-88 Øystein Olsen

C-92 Gry Pedersen
C-99 Kåre Karlsen
C-111 Werner Pedersen
C-114 Christian Axelsen
C-115 Ola Herje jr.
C-120 Anthony Hayers
C-127 Pål Kragset etter fullmakt fra Kristan Haahjem.
C-128 Jens Dietrichson
C-'129 Lars Aage Eldøy

Fullmaktstemmen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Antall stemmer i saker som gjelder klassevedtekter: 18

Sak nr. 1: Konstituering
lnnkallingen ble enstemmig godkjent.
Lederen, Ola Herje jr., ble foreslått som ordstyrer og enstemmig valgt.
Sekretæren, Pål Kragset, ble foreslått som sekretær og enstemmig valgt.
Anders Teigen Hole og Gry Pedersen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Sak nr. 2: Styrets årsberetning
Arsberetningen var utsendt ved innkallingen- Lederen leste den opp. Lederen fikk ros for å ha
oppnådd et stort antall medlemmer. Arsberetningen ble ensternmig godkjent.



Styret la frem følgende forslag til budsjett for 2016, som ble enstemmig vedtatt:

lnntekter
19 000,00

Salg av profileringsmateriell 0,00

Hiemmesideannonser 0,00

Ekstraordinære inntekter, renter etc' 30,00

Sum inntekter 19 030,00

U

Hiemmesideavgift 100,00

Møteutgifter 500,00

Reisestøtte til NM i Risør 21 000,00

Tiltak ved NM 500,00

Diverse utgifter BrønnøYsund 150,00

Gaver, hederstegn etc. 500,00

Endring varebeholdning effekter 0,00

Diverse, bankgebYrer etc. 200,00

Diverse, gebYrer etc.

Sum utgifter 22 950,00

Resultat I Budsiettert resultat - 3 920,00

5. lnnkomne forslag

5.a Endring av klassevedtektene pkt. C.l.3. Valgfritt utstyr ved kappseilas, underpunkt (f)

Med bakgrunn ien henvendelse fra styremedlem Kristian Haahjem foreslo styret at en skulle gå

tilbake til den bestemmelsen som stod i klassevedtektene frem til 2004. For å gi årsmøtet anledning til

å tolke klubbvedtektene g 7 i denne sammenheng, innledet styret saken med et forslag til

forretningsordenen.

Styret foreslo:
1 . Årsmøtet er innforstått med at 57 i klubbvedtektene ikke er til hinder for at styret fremmer forslaget i

pkt. 2 nedenfor som vanlig årsmøtesak.
l. Arsmøtet går inn for alklassevedtektenes pkt. f i listen over Valgfritt utstyr ved kappseilas, altså

pkt. C.1.3(f), åndres tilbake til sin opprinnelige teks'|, sålydende: <Ethvert elektrisk, elektronisk eller

magnetisk hjelpemiddel, med givere>'

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med 1 avgitt stemme pr. båt som var representert på møtet.

5.b Endring av klassevedtektene ved tillegg av en dispensasjonsadgang som kan åpne for
innmåling av båten <Anima> som en 12,5 kvm krysser.

Forrige årsmøte hådde gitt uttrykk for et ønske om en enkel dispensasjonsadgang for båten <Anima>.

Styrel anmodet Norges Seilforbund om å ta stilling til en slik løsning i form av en foreslått tekst. Med

bråv datert 05.01.2016 aksepterte Norges Seilforbund denne løsningen. Styret fremmet forslaget ord

for ord slik som seilforbundet aksepterte det, her som gjengitt i pkt. 2 nedenfor:

Styret foreslo:
l.ben eksisterende dispensasjonen i pkt. 8.1.6 renummereres til pkt. 8.1.6.1

2. Som et nytt punkt 8.1.6.2 vedtas følgende:

For båten <Anima>, byggel i 2002 med tre som hovedmateriale' tillates awik fra

8.2. 1 . underpunkt Konstruksjonstegning og detaljer,

B.2.3. Aftester fra Produsenter,
D.1.1 Materialer



D.1.2. Dimensjoner bortsett fra bestemmelsen om skrogets lengde og bredde og

D. 1 .3. Overfl atebehandling.

Styrets forslag ble enstemrnig vedtatt med 1 avgitt stemme pr. båt som var representert på møtet,

5.c Forslag om endring av Klubbvedtektene $ 3.4
For å unngå tvil om hvem som har stemmerett på et årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte fremmet

styret forslag om to presiseringer. Det dreide seg om en ny setning i pkt. 3.4, her vist i kursiv, og et

nytt punkt. 3.11.

Styret foreslo;
1. I pkt. 3.4 gjøres en tilføying, her vist med skrift i kursiv:

Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent for den kontingentperioden som

utløp 3l.desember foregående år. tnnbetalingen må være registrert innen samme dato, 31 .

desember. Det kan avgis stemme etter skriftlig fullmakt.

2. Nyft punkt 3.1 1: Stemmerett på ekstraordinært årsmøte har de som har innbetalt

medlemskontingenten senest 60 dager før det ekstraordinære årsmøtet'

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6. VALG
I valgkomiteens fravær fremmet lederen valgkomiteens forslag:
Styre:
Leder og kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Foreslås gjenvalgt som sekretær
Foreslås gjenvalgt som styremedlem
Foreslås gjenvalgt som styremedlem
Foreslås gjenvalgt som varamann
Foreslås gjenvalgt som varamann

Foreslås gjenvalgt som revisor
Teknisk komite:
Leder
Medlem
Foreslås gjenvalgt som medlem
Foreslås sorn nytt medlem:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret foreslo at valgkomiteen ble gjenvalgt med Synnøve Herje som leder og Cato Amundsen som

medlem. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble avsluttet kl. 20.02

Referent

Ola Herje jr. lkke på valg
Asbjørn Østerholt lkke på valg
Harald Dietrichson lkke På valg
Pål Kragset
Kjell Christiansen
Kristian Haahjem
Roy Johannessen
Anders Teigen Hole

Line Granjord Paulsen

Asbjørn Østerholt lkke på valg
Lars Aage Eldøy lkke på valg
Nils L. Skjong
Rikard Voss

Står videre i 2016
Står videre i 2016
Står videre i 2016
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Velges for 1 år

Står videre i 2016
Står videre i 2016
Velges lor 2 år
Velges for 2 år

Anders Teigen Hole

PålKragset (sign)


