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Protokoll fra årsmøte Cirrus RC Flyklubb.  

Årsmøtet ble avholdt på Nordre Skøyen Hovedgård torsdag 11. februar 2016 kl. 19:00. 

Klubbens leder Espen G. Bakke åpnet møtet, og foreslo å behandle punkt 3 på agendaen først. Årsmøtet 
godtok dette. Espen G. Bakke ble valgt til dirigent. 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede. 

 Det var 21 fremmøtte, hvorav 20 var stemmeberettigede. 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

 Det kom ingen innsigelser eller kommentarer til dette punktet. 

Sak 3: Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

 Espen G. Bakke ble da valgt som dirigent. Til å underskrive protokollen ble Arnfinn Lie og Bjørn-
Ove Stensbøl. 

 Ole Synnes ble valgt til referent. 

Sak 4: Behandle idrettslagets, Cirrus RC Flyklubbs, årsberetning. 

Espen G. Bakke fremviste og leste opp årsberetningen. Det var ingen innsigelser mot beretningen. 

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

Espen G. Bakke og Kjell Bentzen fremviste og leste opp regnskapet. Det var ingen innsigelser mot 
regnskapet. 

Sak 6: Behandle forslag og saker. 

Det var kun et innkommet forslag. Kjell Bentzen fremmet et forslag om å endre kontingenten til 
klubbens pensjonist medlemmer slik at alle seniormedlemmer betaler samme kontingent. Forslaget 
ble enstemmig vedtatt. (Dette vil gjelde for kontingenten for 2017) 

Sak 7: Fastsette medlemskontingent. 

 Med unntak av vedtaket i sak 6, ble det ingen endringer i klubbens kontingenter.  

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett. 

Budsjettet ble fremlagt av Espen G. Bakke. Budsjettet ble vedtatt uten innsigelser eller endringer. 

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

 Klubbens eksisterende organisasjonsplan opprettholdes. 

Sak 10: Valg. 

 Valgkomiteen har bestått av Thorbjørn Jespersen, Harald Olsen og Stein Jaksland. 

Valgkomiteens formann Thorbjørn Jespersen presenterte komiteens forslag: 

a) Leder: Espen G. Bakke (gjenvalgt for ett år) 
b) Kasserer: Kjell Bentzen (ikke på valg, nytt valg i 2017) 



Seketer: Rune Undertun (valgt for to er), med spesielt ansvar for F3K-arrangementene
Styremedlemmer: Awind sogefi med ansvar fior innhold pe klubbmgtene, Arild Langseid med
spesielt ansvar for F3J-arrangementene
Varamedlemmer: Arnfinn Lie og Use Johansen.

Komiteens forslag ble godbtt ved akldamasjon.

D Valgkomiteen ble gjenvalgt.
g) Revisor: KAre Schanke og Martin Krafft ble gjenvalgt,

Otto Jager har pStatt seg ansvar for FsJ-arrangementene

Motet ble hevet kl. 20:15.

Arnfinn Lie Bjorn Ove Stensbol




