Protokoll årsmøte i Phoenix-rc Club
Årsmøtet ble avholdt på Meierigården kro i Lørenfallet d.11.02.2009 med 12 fremmøtte
medlemmer.

1

Godkjenning av stemmeberettigede
Vedtak: Godkjent

2

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Vedtak: Godkjent

3

Valg av dirigent, sekretær samt to representanter til å undertegne protokollen.
Dirigent: Niels Jensen, Sekretær: Børge Berg-Olsen, til å undertegne protokollen: Arne
K. Skårer, Bjørn Terje Hansebråten

4

Behandle årsmelding fra styret
Årsmeldingen ble gjennomgått. Ingen kommentarer til årsmeldingen og årsmøtet tok
årsmeldingen til etterretning.

5

Gjennomgang av regnskapet for 2008
Regnskapet ble gjennomgått
3000,- blir refundert fra forbundet for sikkerhetsnett
Regnskapet ble godkjent.

6

Ominnredning av depotet: Styret ønsker innspill for hvordan depotet bør se ut i
fremtiden Etter montering av sikkerhetsnett er det et ønske å endre funksjonen på
depotet, kom med forslag.
Flere forslag kom frem, og det ble innstilt til.
 Etablering av 12Vs anlegg basert på solceller
 Flere bord
 Startgrop og rusegrop etableres
 Jørn Vevle fikk ansvar for å etablere en køordning

7

Norges luftsportforbund ferier 100 års jubileum i 2009. Hvordan skal Phoneix RC
Club bidra i feringen?
Det ble bestemt at vi vil forsøke å markere oss med en stand på diverse markeder lokalt
i Sørumsandområdet for å vise frem et representativt utvalg av aktivitetene i klubben.

8

Saker som ønskes fremmet på seksjonsmøtet 28.03.09
Ingen saker ble satt frem, men årsmøtet valgte tre representanter for seksjonsmøtet
 Niels Jensen
 Geir Bjelkarøy
 Arne K. Skårer

9

Fastsette klubbkontigent
Forslag om uforandret kontigent

10

Forslaget ble vedtatt
Innkommende saker
Ingen

11

Budsjett for 2009
 15 000,- til utbedring av depotet
 10 000,- til styrets disposisjon
 Ellers likt som i fjor

12

Valg.
Følgende er innstilt av valgkomitéen:
Formann:
Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Niels Jensen
Odd Mobæk
Børge Berg-Olsen
Vidar Killingmo
Geir Bjelkarøy

Valgkomité:

Terje Fagermoen
Jørn Vevle
Revisorer:
Bjørn Fagersand
Øyvind Gaarder
Innstilte til valg ble godkjent, med unntak av revisor ble Bjørn Stareng valgt istedenfor
Øyvind Gaarder.
Referent:
Børge Berg-Olsen
Godkjent:
_______________________________
Arne K. Skårer

______________________________
Bjørn Terje Hansebråten

