GENERALFORSAMLING for Arendal Swingklubb.
Lørdag 19. november 2005 kl. 18.30 på Scandic Hotel, Arendal
Tilstede: 42 medlemmer. I tillegg var det innlevert 13 fullmakter.
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Åpning: Formann Randi Hunnestad innledet med et kort tilbakeblikk på ASWs
historie fra åpningen 5.januar 1990 og fram til denne 16. generalforsamling.
Videre presenterte hun det siste årets styre og deres oppgaver.
Ordstyrer: May Dypdalen Referent: Gro Monsson
Tellekorps: Tellef Johan Tellefsen og Øystein Lund. Disse ble også valgt til å
underskrive referatet.
Ordstyrer presenterte sakslisten, og generalforsamlingen godkjente
innkallingen.
Liss-Wivi Stranda leste årsmelding for 2005. Denne ble godkjent med en
merknad til punktet om økonomi, hvor riktig tekst skal være: ” Årets
regnskap viser et lite overskudd.”
Bodil Matheussen presenterte regnskapet for året 2005.
Jonne Linden uttrykte bekymring mht de lave kursinntektene. Dette
gjenspeiler reduksjon i kursdeltagere, grunnlaget for virksomheten vår.
Per Arild Gjerde understreket at markedsføring er viktig i denne
forbindelse.
Regnskapet ble godkjent.
Styret la fram forslag om ikke å endre nåværende kontingent.
Generalforsamlingen støttet dette enstemmig.
Liss-Wivi Stranda la fram forslag til program for 2006. Barnekursene ble
nevnt spesielt. Styret ønsket at medlemmene skal komme med forslag til
flere kurs. May Dypdalen minte om at slike forslag kan komme på første
medlemsmøte.
Innkomne saker: Styret fremmet en sak som gjaldt kompensasjon for frivillig
arbeide i Arendal Swingklubb. Saken var todelt:
Første del gjaldt nåværende styremedlemmers gratis inngang på
dansekvelder og kurs, reduksjon i betaling på reiser og turer og fri adgang og
bespisning dekket for inntil kr. 300 på alle arrangementer.
Generalforsamlingen uttrykte ulike meninger om disse punktene. Det ble også
uttrykt ønske om skriftlig avstemming, men dette forslaget ble nedstemt,
mot to stemmer.
Styrets forslag ble vedtatt mot to stemmer.
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Andre del av forslaget gjaldt tidligere styremedlemmer og deres privilegier.
Styrets forslag ble vedtatt. Det ble dermed bestemt at tidligere
styremedlemmer får gratis adgang på dansekveldene i to år etter at de er
gått ut av styret. Ett år i styret gir ett år med fordeler. På standard kurs
som arrangeres i klubbens regi, har tidligere styremedlemmer fri adgang. Når
det gjelder spesialkurs, vil de vanligvis måtte betale. Tidligere medlemmer må
betale på arrangement i klubbens regi med mindre de deltar i
arrangementskomiteen.
Alle fordelene fordrer at styremedlemmene er kontinuerlig medlem av
klubben.
Informasjon om endret praksis gis tidligere styremedlemmer gjennom
referat fra generalforsamlingen.

•

Odd Fredli fremmet fem saker til generalforsamlingen. Sak nr. fem ble
trukket.
Sak 1 var et ønske om å skille generalforsamling og årsfest. Saken falt mot
40 stemmer.
Sak 2 var et forslag om å velge en nestformann i styret. Saken ble nedstemt,
mot to stemmer.
Sak 3 gjaldt et forslag om å legge fram klubbens budsjett for medlemmene.
Flere personer mente dette ville være en god løsning, og ni medlemmer
stemte for forslaget, 38 stemte mot.
Sak fire gjaldt ønsket om å få en tillitsvalgt fra jobbegjengen til å være med
på styremøter, men uten stemmerett. Denne saken ble også nedstemt av
medlemmene, mot to stemmer.
Valg v/ valgkomiteen bestående av Lisbeth Gjerde, Tron Stiansen og Unni
Bollman.
Styret har inneværende år bestått av følgende personer: Formann Randi
Hunnestad, (på valg). Kasserer Bodil Matheussen (på valg). Styremedlemmene
Liss Wivi Stranda og Mia Marie Skåre (var begge på valg og ønsket ikke
gjenvalg). Styremedlemmene Tone K. Strandli, Gunnar Adolfsen og Lasse
Lyngstad (ikke på valg). Tone K. Strandli ønsket å trekke seg.
Lisbeth redgjorde for valgreglementet. Tron gikk gjennom valgkomiteens
innstilling: gjenvalg av formann Randi Hunnestad og kasserer Bodil
Matheussen. Nye styremedlemmer: Fred Carlsen, Viviena Jørgensen og May
Hilde Åsen velges for to år. Det kom ingen nye forslag til noen av
styrevervene.
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Dermed ble valgkomiteens forslag stående og valget gjennomført. Resultat:
Formann Randi Hunnestad. Kasserer Bodil Matheussen.
Styremedlemmer: Gunnar Adolfsen og Lasse Lyngstad, Fred Carlsen, Viviena
Jørgensen og May Hilde Åsen.
Jon Skrove ble gjenvalgt som revisor for neste periode.
Valgkomiteen ble også gjenvalgt med Lisbeth Gjerde, Tron Stiansen og Unni
Bollman.
Generalforsamlingen var med dette slutt.
Randi Hunnestad takket avtroppende styremedlemmer med gaver og
blomster.
Resten av styre, valgkomite, revisor og referent ble overrakt en rose hver
som takk for innsatsen.

Arendal 21. november 2005
Gro Monsson (referent)
Referat godkjent:
Dato:

Dato:

__________________
Tellef Johan Tellefsen

___________________
Øystein Lund
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