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Dato Sted Tilstede Forfall Referent 

13.11.2010 
KL.18.00-19.30 

Arendal Gamle Rådhus 40 medlemmer og 36 fullmakter  Frode Stiansen 

 

Pkt. TEKST 

1 Åpning ved leder 

2 Valg av ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Agnethe Tholle 

Referent: Frode Stiansen 

3 Valg av to personer til å skrive under protokoll 

Liv Kjosås og Caroline Galdal 

4 Godkjenning av innkalling 

Generalforsamlingen henstiller styret til å gjøre noe i forhold til fullmakter. 

Vedtak: Innkalling godkjent. 

5 Årsmelding 

Vedtak: Årsmeldingen tatt til etterretning med anmodning om følgene tilføringer: Profileringsjakker må 

inn i styreberetningen 

6 Regnskap  

Vedtak: Regnskapet godkjent. 

7 Kontingent 

Vedtak: Kontingenten opprettholdes, den beholdes som den er.  

8 Styregodtgjørelse 

Vedtak: Satsene opprettholdes, de beholdes som de er. 

9 Styrets forslag til program for 2011 

Vedtak: Programmet godkjent 

10 Innkomne saker 

10.1 Forslag fra Styret 

  

Begrunnelse: 
Styret har registrert at det i mange år har vært et problem å få nok medlemmer til Generalforsamlingens 

oppstart, slik at denne blir beslutningsdyktig. Dette har medført behov for å benytte fullmakter og mye 

venting før Generalforsamlingen kan komme i gang. For å unngå begge disse problemene foreslår styret å 

endre paragraf 4 i klubbens vedtekter slik at kravet til fremmøte blir slettet. 

  

Paragraf 4 lyder nå: 

  

§4. Arendal Swingklubbs øverste myndighet er Generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når 15 % av medlemmene er til stede. Forandringer i 

foreningsvedtektene krever 75 % flertall blant de fremmøtte. Andre vedtak krever simpelt flertall. 

Dersom færre enn 15 % av medlemmene møter på generalforsamlingen, skal det innkalles til  

ekstraordinær generalforsamling innen 3 uker.  

Da vil simpelt flertall gjelde. 

  

Styrets forslag blir da: 

  

§4. Arendal Swingklubbs øverste myndighet er Generalforsamlingen.   

Forandringer i foreningsvedtektene krever 75 % flertall blant de  
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fremmøtte. Andre vedtak krever simpelt flertall.  

 

Det kom to forslag til vedtak: 

1. Styrets innstilling til vedtak – (20 stemmer) 

2. Beholde det som det er men bygge inn følgende formulering: Ingen kan møte eller avgi stemme med 

fullmakt (70 stemmer for) 

 

Styrets forslag falt. 

 

Vedtak: Beholde §4 med følgende tilføring; Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

 

11 Valg 

Styret: 

Leder              Jon Skrove            (valgt for 2 år i 2009) 

Nestleder       Kathrine Lyngstad  (valgt for 2 år) 

Kasserer         Bente Johnsson      (valgt for 2 år i 2009) 

Styremedlem  Knut Sørby             (valgt for 2 år i 2009) 

Styremedlem  Marit Buaas            (valgt for 2 år i 2009) 

Styremedlem   Hanne Eriksen       (valgt for 2 år) 

Styremedlem   Per Arild Gjerde    (valgt for 2 år) 

 

Revisorer: 

Tellef Johan Tellefsen og Linda Nilsen valgt for et år 

 

Valgkomite: 

Gunnar Adolfsen (gjenvalgt for 1 år) 

Synnøve Lyhne Stiansen (ny, valgt for 1 år) 

Irene Trydal (ny, valgt for 1 år) 

 

 

 

 

Frode Stiansen 

referent 

Liv Kjosås 

sign 

Caroline Galdal 

sign 

sign   

 

 


