ÅRSMØTEPROTOKOLL
Den 18. februar 2020, ble det etter lovlig innkalling avholdt ordinært årsmøte i
AMCAR FOLLO
i klubbens lokale i Fløisbonnveien 8 i Oppegård.
De fremmøtte medlemmer utgjør årsmøtet som dermed er beslutningsdyktig
1.

Åpning ved klubbens formann Frank Tisell som ønsker velkommen.

2

Godkjennelse av innkallingen. Ingen kommentar til innkallingen og årsmøtet er satt.

3.

Som møteleder ble valgt Gunnar Svennevik som deretter overtar og følger dagsorden.

4.

Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
Som referent ble valgt: Werner Danielsen
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
Til dette ble valgt Jan Lundhaug og Eva Brattvoll.

5.

Årsberetningen ble godkjent som klubbens beretning for 2019.

6. Regnskapet viser at totale inntekter for 2019 har utgjort kr. 444 827.Hensyntatt kostnader kr. 293 435.- fremkommer et årsoverskudd kr. 151 392.- Overskuddet føres over
til Egenkapitalen som da utgjør kr. 437 100.- hvorav bankinnskudd utgjør kr. 394 752,16.- og kontanter i
kassa utgjør kr. 3 720.- Resterende egenkapital består av varelager og kundefordringer. Det er ingen
gjeld i foreningen pr 31.12.2019. Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte regnskapet.
7.

Valg. Styresammensetning i Amcar Follo i 2019 har vært slik:
Formann: Frank Tisell
Kasserer: Reidun Horn
Sekretær: Werner Danielsen
Vaktsjef: Gunnar Svennevik
Styremedlem: Petter Eker
Styremedlem: Irene Eriksen
Styremedlem: Asbjørn Bekkelund
Valgkomité har bestått av Svein Sandberg og Geir Låche, og har følgende innstilling til styre for
2020:
Formann: Frank Tisell, 1 år igjen av periode
Kasserer: Reidun Horn, på valg* (gjenvalg for 2 år)
Sekretær: Werner Danielsen, på valg* (gjenvalg for 2 år)
Vaktsjef: Gunnar Svennevik, 1 år igjen av periode
Styremedlem: Petter Eker, på valg* (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Irene Eriksen, 1 år igjen av periode
Styremedlem: Asbjørn Bekkelund, 1 år igjen av periode
Det var ingen motkandidater, og det nye styre ble valgt med akklamasjon.

ÅRSMØTEPROTOKOLL AMCAR FOLLO 2019

SIDE 2

Web-redaktør: Åmund Stø, 1 år igjen av periode. Denne funksjonen opphører fra 2021 i og med at
klubben har gått over til StyreWeb hvor klubben ikke lenger har eget ansvar drift og vedlikehold av
nettsider.
Valgkomite:
Svein Sandberg, 1 år igjen av periode
Geir Låche, 1 år igjen av periode
8.

Innkomne forslag.
Innen fristen 10 februar er det innkommet et forslag som årsmøtet må ta stilling til. Forslagsstiller
ønsker endring i klubbens vedtekter.
Forslaget lyder: "Avtroppende styremedlemmer/varamedlemmer trer inn i valgkomiteen, og
avløser den i valgkomiteen som har hatt vervet lengst."
Begrunnelse fra forslagsstiller er: «For å få en valgkomitee som kjenner klubben»

Styret har følgende bemerkning til forslaget:
Vedkommende må i tilfelle spørres og akseptere å bli valgt inn i valgkomité.
Det ble bemerket fra salen at dette ikke vil være en heldig løsning å «tvinge» en person over til et nytt
verv når man allerede har valgt å tre ut av et annet verv. Likeledes ble bemerket at en valgkomitee skal
velges av årsmøtet.
Ved avstemning ble forslaget forkastet.

Intet mer til behandling og årsmøtet er hevet.

a) Eventuelt
Under dette punktet ble det i 2013 åpnet for at medlemmer kunne ta opp og få svar på ulike
spørsmål uten at det skulle være «gyldig» årsmøtevedtak på spørsmålene. Styret kan selv velge om
det skal jobbes videre med saker som kommer under dette punktet.
Under dette punktet kom det kun et spørsmål om Ekebergtreffet, og hva som skjer med det
prosjektet.
Styret redegjorde for prosessen frem til endelig avgjørelse om at det ikke ble noe av
som et samarbeidstreff mellom West Side Cruisers og Amcar Follo. ACSN ved Jan Otnes vil publisere
en pressemelding om at Oslomønstringen er historie etter 42 år.

