
 Protokoll fra årsmøte i Cirrus RC Flyklubb 

Årsmøtet ble avholdt digitalt på Microsoft Teams torsdag 11. februar 2021 kl. 19:00. 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Kjell Bentzen ble valgt som dirigent etter eget forslag.  

2. Stein-Vidar Torø ble valgt til referent. 

3. Til å underskrive protokollen: Arild Langseid og Rune Undertun  

4. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var 13 fremmøtte, hvorav 13 var stemmeberettiget. 

5. Innkallingen ble godkjent.  

6. Sakslisten ble godkjent etter at sak fra Kjell Bentzen ble trukket, da dette ikke er en årsmøtesak.  

7. Forretningsorden ble godkjent. 

8. Behandle Cirrus’ årsberetning. 

Leder, Kjell Bentzen, fremviste og leste opp årsberetningen. 

a. Det ble kommentarer til årsberetning under punktet «Landslag», årsberetningen ble korrigert og godkjent. 

9. Behandle Cirrus’ regnskap i revidert stand. 

Stein Gisle Hansen fremviste og leste opp regnskapet. Det var ingen innsigelser mot regnskapet som ble godkjent av 

årsmøtet. 

10. Behandle forslag og saker. 

Styret har mottatt 1 sak fra Kjell Bentzen: For deltakelse i Cirrus Cup må man være påmeldt stevner med Cirrus som 

klubb. 

a. Dette er ikke en årsmøtesak, behandles evt. på styremøte/medlemsmøte. 

11. Fastsette medlemskontingent. 

Styret har et forslag om å øke kontingenten med kr 25,- fra kr 500 som er Cirrus’ del av NLF-kontingenten. Dette ble 

vedtatt, og vil gjelde f.o.m. 2022. 

12. Styret la frem forslag til budsjett for inneværende år. Forslaget innebærer at Cirrus vil bruke oppsparte midler fra 

klubbens sparekonto for å fullføre oppgraderingen av uteområdene på flyplassen.. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

Klubbens eksisterende organisasjonsplan opprettholdes.  

14. Valg av revisor og vara revisor 

a. Espen bakke tar gjenvalg som revisor. 

b. Vara revisor må velges på ekstraordinært årsmøte, da ingen kandidater meldte seg. 

15. Valg. 

Valgkomiteen representert av Espen G. Bakke, presenterte komitéens forslag til nytt styre for Cirrus: 

 Leder:   xxxxxxxxxxxxx   Nestleder:  Otto de Besche  

 Sekretær: Stein-Vidar Torø    Kasserer: Stein Gisle Hansen 

 Styremedlem: Alf Erik Ross    Styremedlem: Rune Undertun 

 Varamedlem: Arild Langseid (på valg)   Varamedlem: Kjell Bentzen. 

a. Komiteen har ikke funnet noen ny leder, så valgkomiteens arbeid fortsetter i samarbeid med styret. Det er ikke 

aktuelt for Otto de Besche å ta over for Kjell inntil ny leder er på plass. Kjell sitter frem til ekstraordinært 

årsmøte. 

15.2 Representanter til ting og møter i Cirrus’ organisasjonsledd (i hovedsak er det NLF). 

 Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne representanter. 

15.3 Representanter for valgkomiteen ble ikke valg, dette må også gjøres på ekstraordinært årsmøte.  

Årsmøtet godkjenner at valgkomiteen samarbeider med styret før neste årsmøte. 

 

Møtet ble hevet kl. 20:36. 

 

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

Arild Langseid         Rune Undertun  

      


