Generalforsamling Arendal
Swingklubb

Lørdag 10. november 2007, kl. 18:30 – 19:30

Møtetype: Generalforsamling

Referent: Frode Stiansen

Deltakere:

Dagsorden
Sak 1 • Åpning
Sak 2 • Valg av ordstyrer og referent
Sak 3 • Valg av to personer til å undertegne protokoll
Sak 4 • Godkjenning av innkalling
Sak 5 • Årsmelding
Sak 6 • Regnskap
Sak 7 • Kontingent
Sak 8• Styrets forslag til program for 2008
Sak 9 • Innkomne saker
Sak 9.1: Forslag til vedtektsendring av statuttene
Sak 10• Valg
Sak 11• Takke for innsatsen – Blomster og gave overrekkelse

Tilleggsopplysninger
Spesielle merknader:
Vedlegg:
❖ Saksliste (denne)
❖ Innbydelse til årsfest
❖ Årsmelding 2006
❖ Regnskap 2006 med revisorkommentarer
❖ Valgkomiteens innstilling
❖ Styrets innstilling til valgkomite
❖ Styrets forslag til program for 2007
❖ Innkomne saker

Thon Hotell Arendal

Generalforsamling
Arendal Swingklubb

Lørdag 10. november 2007, kl. 18:30 – 19:30

Møtetype: Generalforsamling

Referent: Frode Stiansen

Deltakere:

Thon Hotell Arendal

39 frammøtte, derav ett medlem som ankom kl. 18:50 og som ett ankom 19:21
17 fullmakter

Dagsorden
Sak 1 • Åpning
Ved formann Randi Hunnestad

Sak 2• Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: May Dybdalen
Referent: Frode Stiansen
Konklusjon: Valgt ved akklamasjon

Sak 3 • Valg av to personer til å undertegne protokoll
Dag Kristiansen og Annie Ulriksen
Konklusjon: Valgt ved akklamasjon

Sak 4 • Godkjenning av innkalling
Diskusjon: Ingen
Konklusjon: Godkjent ved akklamasjon

Sak 5 • Årsmelding
Presentert ved nestleder
Diskusjon: Ingen kommentarer
Konklusjon: Godkjent ved akklamasjon

Sak 6 • Regnskap
Presentert ved kasserer
Konklusjon: Godkjent ved akklamasjon

Sak 7 • Kontingent
Uforandret
Konklusjon: Godkjent ved akklamasjon

Sak 8 • Styrets forslag til program for 2008
Diskusjon:
Ønske om blueskurs: Dette er et temakurs – og bør ligge på temanivå. Blueskurs er løsrevet fra nivå!
Aktiviteter for ungdom? Erfaringsmessig kommer det få til annonserte kurs. Mest effekt ved å ha slike kurs i de miljøene
barn- og ungdom er i.
Konklusjon: Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon

Sak 9 • Innkomne saker
Sak 9.1: Forslag til vedtektsendring av statuttene
Presentert ved klubbens formann
Diskusjon:
Spørsmål og ordveksling rundt momentet ’ingen begrunnelse’.
Innspill rundt antall år/tid som ligger til grunn for å bli æresmedlem. Klubben blir eldre og brukt tid bør økes. Tatt til
etterretning av styret.
Ordveksling rundt bruk av skjønn i komiteen.
Forslag om å droppe æresmedlemskap. Dette må opp på neste generalforsamling.
Konklusjon: Styrets forslag vedtatt ved akklamasjon, men styret skal rette seg etter merknadene som framkom i
ordvekslingen. Nye statutter gjengitt under:

Statutter: ENDRING FRA OG MED 10/11-2007
§17. Statutter - vedlegg til Vedtekter:

STATUTTER
Det er en hedersbevisning å bli utnevnt til æresmedlem i Arendal Swingklubb.
•
•
•
•

For å bli nominert må personen ha vist stort engasjement, kreativitet og danseglede.
Personen må også ha brukt tid (5-10år) og krefter til beste for Swingklubben og medlemmene utover det som er
vanlig.
Personen må også ha vist evner til å se klubbens aktiviteter i et lengre perspektiv og sette klubbens beste foran sin
danseopplevelse og egenutvikling som danser.
Alle som foreslås må være medlem på forslagstidspunktet

KOMITÉ
Innkommende forslag vil bli behandlet av en komité. Den kan forkaste forslag som ikke er i samsvar med statuttene.
Avgjørelsen er endelig og det gis ingen begrunnelse.
Komiteen i 1999 er utnevnt av styret. Senere skal komiteen bestå av tidligere utnevnte
æresmedlemmer, to fra styret og et medlem uten annet verv i Swingklubben. Styret utnevner dette medlemmet for en
tidsbegrenset periode. Styret har ansvaret for å innkalle komiteen til møte ved innkomne forslag.
FORSLAG TIL ÆRESMEDLEM
Ethvert medlem kan fremme forslag på kandidater til æresmedlemskap. Forslagene med begrunnelse, sendes komiteen
v/styret innen fire uker før generalforsamlingen.
UTNEVNELSE
Forslaget til nye æresmedlemmer vurderes av ovennevnte komité i samsvar med statuttene. Utnevnelse vil bli kunngjort på
generalforsamling.
SEREMONI
Seremoni blir foretatt i forbindelse med generalforsamling
ÆRESMEDLEMSKAPET INNEBÆRER:
• Fritt medlemskap og gratis adgang på alle treningskvelder.

•

Æresmedlemskapet varer så lenge klubben eksisterer.

Sak 10 • Valg
Formann:

Jon Skrove

valgt for 2 år

Kasserer:

Bente Johnsson

valgt for 2 år

Nestformann:

Cathrine Lyngstad

valgt for 1 år

Styremedlem:

Marit Buaas

valgt for 2 år

Styremedlem:

Irene Trydal

ikke på valg

Styremedlem:

Synnøve Lyhne Stiansen ikke på valg

Styremedlem:

Knut Sørby

Revisor: Tellef Johan Tellefsen
Valgkomité for året 2007 -2008
Tron Stiansen
Unni Bollmann

valgt for 2 år
valgt for 1 år
Gunnar Adolfsen

Sak 11• Takke for innsatsen – Blomster og gaveoverrekkelse
Ved avtroppende formann
Utnevnelse av æresmedlemmer: Æresmedlemkomiteen har innstilt Tellef Johan Tellefsen , Solveig Gilbert Lund og
Tron Stiansen til æresmedlemmer. Alle er utnevnt til æresmedlemmer fra dags dato.
Blomster til styret, ordstyrer, referent og valgkomité.
Gaver til avtroppende formann, avtroppende kasserer og avtroppende styremedlem.

Tilleggsopplysninger
Spesielle merknader:
Vedlegg:
❖ Saksliste
❖ Innkalling
❖ Årsmelding 2006
❖ Regnskap 2006 med revisorkommentarer
❖ Valgkomiteens innstilling
❖ Styrets innstilling til valgkomité
❖ Styrets forslag til program for 2007
❖ Innkomne saker

Arendal 10.november 2007

Frode Stiansen
Referent

Dag Kristiansen
Protokollunderskriver

Annie Ulriksen
Protokollunderskriver

