
 

Årsmøteprotokoll 2012 Side 1 
 

Protokoll fra ordinært a rsmøte i Cirrus RC Flyklubb 

Nordre Skøyen Hovedgård, 8. november 2012, kl. 19:00 

17 medlemmer var tilstede under møtet. 

Referent: Espen G. Bakke 

1. Dirigent 
Espen G. Bakke ble foreslått og valgt til dirigent for møtet 

2. Innkalling 
Møtet hadde ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden 

3. Gjennomgang av regnskapet for 2012 
Årets inntekter er kr. 189 051,-. Årets utgifter er kr. 201 563,-. Dette gir et underskudd på kr. 11 712,- 

som dekkes av klubbens kasse. 

Utgiftene fra årets drift var noe lavere, da leie av Ekeberghallen for 2011 og forsikringspremie ble 

dekket i 2012. Når disse kostnadene fjernes fra regnskapet ga årets drift et overskudd på kr. 5 136,-.  

Revidert regnskap ble gjennomgått og godkjent uten bemerkninger. 

4. Innkomne forslag 
Det hadde kommet forslag fra Harald Olsen om å få laget diverse profileringsartikler med Cirrus’ logo. 

Det ble foreslått, luer, skjorter, jakker mm. Styret tar dette til etterretning og iverksetter arbeidet. 

5. Fastsettelse av kontingent 
Sett i lys av klubbens gode økonomi, ble det besluttet at medlemskontingenten ikke skal økes. 

6. Gjennomgang og godkjenning av budsjett 
Styrets budsjettforslag ble gjennomgått uten merknader av betydning. Det er budsjettert med et 

overskudd på kr. 4 000,-. 

Det ble foreslått å sette av kr 50 000,- til et vedlikeholdsfond for å sikre nødvendig vedlikehold av 

flyplassen på Spydeberg. 
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7. Valg 
Valgkomitéen hadde følgende forslag til styremedlemmer som ble godkjent ved akklamasjon: 

 Leder: Espen G. Bakke, gjenvalgt for ett år 

 Kasserer: Kjell Bentzen, gjenvalgt for to år 

 Styremedlem: Rune Undertun, valgt for to år 

Følgende styremedlemmer var ikke på valg, og sitter ut sin valgte periode på ett år til: 

 Nestleder: Anders Codan 

 Styremedlem: Øyvind Sørgaard 

 Sekretær: Ole Synnes 

 Varamedlem: Stein Gisle Hansen 

I tillegg ble  

 Revisor: Martin Krafft for to år 

 Valgkomité: Leif Bjørgo og Thorbjørn Jespersen for ett år 

 

8. Eventuelt 
Det ble ikke behandlet noen punkter under eventuelt 

 

Møtet hevet kl. 20:30 

 

Rett protokoll bevitnes: 

 

 

__________________________    ______________________________ 

 

 

 


