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Protokoll fra årsmøte i Salten Mikroflyklubb. 
Årsmøtet ble avholdt i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø søndag 13 mars 2016.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av 
årsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.  
Følgende hadde ordet i saken: Trond Kaspersen

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 24

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakslisten og forretningsorden

Styret fremla forslag om at innkallingen og sakslisten ble godkjent. Følgende 
hadde ordet i saken: Trond Kaspersen  
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 3.1 Valg av dirigent 

Styret foreslo Petter Jørgen Pedersen som dirigent.  
Følgende hadde ordet i saken: Trond Kaspersen  
Vedtak: Årsmøtet valgte Petter Jørgen Pedersen som dirigent. 

Sak 3.2 Valg av referent 

Styret foreslo Stian Fosdahl Vaag som referent.  
Følgende hadde ordet i saken: Trond Kaspersen  
Vedtak: Årsmøtet valgte Stian Fosdahl Vaag som referent.

Sak 3.3 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

Dirigent foreslo Arvid Mathisen og Per Støre til å underskrive protokollen.  
Følgende hadde ordet i saken: Petter Jørgen Pedersen.  
Vedtak: Årsmøtet valgte Arvid Mathisen og Per Støre til å underskrive 
protokollen.

Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle 
gruppeårsberetninger

Styret fremla idrettslagets årsberetninger for godkjenning av årsmøtet. Følgende 
hadde ordet i saken: 

- Styreleder Trond Kaspersen la fram styreleders årsberetning.
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- Operativ leder Lars Lundberg la fram operativ leders årsberetning.

- Skolesjef Lars Lundberg la fram skolesjefens årsberetning

- Kasserer Øyvind Rask la fram kasserers årsberetning.  

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningene.  

Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av 
årsmøtet. Følgende hadde ordet i saken: Øyvind Rask

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak 6 Behandlingavforslag og saker 
Sak 6.1 Honorar til styremedlemmer 
Det er foreslått innføring av honorar på kr 3000,- til hvert styremedlem. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

21 stemmer for, og 3 stemmer i mot. 

Sak 7 Fastsette medlemskontingent 

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet fastsatte at medlemskontingent forblir uendret.

Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett 

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet. Følgende hadde ordet i 
saken: Øyvind Rask  
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.  

Sak 9 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Organisasjonsplanen er definert av Mikroflyhåndboka (MFH) og styret består 
av: styreleder, nestleder, kasserer, og to styremedlemmer.

Sak 10 Valg 
Valgkomiteens innstilling ble valgt på akklamasjon. 
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10.1 Valg av styreleder: 
Valgkomiteen foreslo Trond Kaspersen som styreleder. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Trond Kaspersen som styreleder. 

10.2 Valg av nestleder: 
Valgkomiteen foreslo Bjørnar Jakobsen som nestleder. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Bjørnar Jakobsen som nestleder. 

10.3 Valg av kasserer: 
Valgkomiteen foreslo Øyvind Rask som kasserer. 
Vedtak: Øyvind Rask ble valgt til kasserer. 

10.4 Valg av varamedlem nr 1: 
Valgkomiteen foreslo Bjørnar Hansen som varamedlem nr 1 til styret. 
Vedtak: Bjørnar Hansen ble valgt til varamedlem nr 1.  

10.5 Valg av medlem nr 2 til shelterkomitteen
Valgkomiteen foreslo Bjørnar Jakobsen som medlem nr 2 til shelterkomitteen. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Bjørnar Jakobsen som medlem nr 2 til 
shelterkomitteen. 

10.6 Valg av revisorer 
Valgkomiteen foreslo Petter Jørgen Pedersen og Per Lind som revisorer.  
Vedtak: Årsmøtet valgte Petter Jørgen Pedersen og Per Lind som revisorer.

10.7 Valg av leder i valgkomiteen 
Styret foreslo Jan Åge Antonsen som leder i valgkomiteen. 
Vedtak: Jan Åge Antonsen ble valgt som leder i valgkomiteen. 

10.8 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen 
Styret foreslo Solrun H. Krane og Karl Håkon Holmseth som medlemmer i 
valgkomiteen.  
Vedtak: Solrun H. Krane og Karl Håkon Holmseth ble valgt som medlemmer av 
valgkomiteen.

----------------------------------------- --------------------------------------------

Arvid Mathisen Per Støre

[Signatur fra de to medlemmene som i sak 3.3 ble valgt til å signere protokollen] 
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