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Dato Sted Tilstede Forfall Referent 

29.02.2020 
KL.18.00-20.15 

Munkehaugen 33 medlemmer  Irene 
Gundersen 

 

Pkt. TEKST 

1 Åpning ved leder Line Kvastad 

2 Valg av ordstyrer og referent 

Knut Sørby og Irene Gundersen 

 

3 Valg av to personer til å skrive under protokoll og valg av tellekorps 

Fred Carlsen og Anne Liv Mjaaland ble valgt til å skrive under protokoll 

Irene Trydal og Tellef Tellefsen ble valgt til tellekorps 

4 Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: 

Innkalling godkjent 

5 Årsmelding 

Knut Sørby presenterte aktivitetene det siste året jfr. innkallingen. 

 

Vedtak: 

Årsmelding godkjent 

6 Regnskap 

Lisbeth Knutsen presenterte regnskapet jfr. innkallingen. 

Kommentar til regnskapet: 

Varelageret ikke ført opp i regnskapet. Regnskapet ført etter kontantprinsippet. Varelager ikke telt opp. 

 

Vedtak:  

Regnskap godkjent 

7 Valgkomite: 

Styret forslag til medlemmer i valgkomiteen: 

Christine Egeland Snarud (velges for ett år) 

Olav Wiggen                     (velges for ett år) 

Per Arild Gjerde               (velges for ett år) 

 

Vedtak: 

Valgkomiteen valgt jfr. styrets forslag  

 

Revisorer: 

Randi Hunnestad og Tore Svensen har det siste året vært revisorer for Arendal Swingklubb. 

Revisorer velges for ett år av gangen. 

 

Randi Hunnestad og Tore Svensen innstilles som revisorer for neste periode. 

 

Vedtak: 

Revisorer valgt jfr. valgkomiteen innstilling. 
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Kontingent/Satser: 

Knut Sørbye presenterte kontingent/satser jfr. innkallingen. 

Styret foreslo å holde kontingenten uendret. 

Kommentar: Faktura for 2020 allerede sendt ut, satsene gjelder for 2021. 

 

Vedtak:  

Kontingent for 2021 vedtatt.  

 

Kompensasjon for styreverv: 

Styret foreslår at satsene beholdes uendret for 2020. 

 

Vedtak: 

Satsene beholdes uendret. 

8 Styrets forslag til program for 2020 

Line Kvastad presenterte programmet for 2020 jfr. Innkalling 

Tillegg til forslag til program: 

23.06.20 St. feiring på Gjervoldsøy hos Kari og Tellef. 

 

Vedtak: 

Program for 2020 vedtatt. 

9 Innkomne saker 

1. Forslag fra Styret om å øke bundne midler fra 100.000,- til 150.000,- grunnet usikkerhet i 

fremtidige leieforhold. 

Kommenterer til forlaget: 

Det har aldri vært vedtak på å binde midler. Midler skal brukes til fordel for medlemmene. 

Behandling i møtet: 

Forlag fra Jon Skorve om å binde 210.000,- som står på høyrentekonto 

 

Vedtak: 

Det vedtas å binde 150.000,- grunnet usikkerhet om leieforhold 

 

2. Forslag til vedtaksendring i §5 på Generalforsamlingen fremlagt av Tom Knudsen. 

Styrets innstilling: 

Styret ser det lite hensiktsmessig med eget budsjett 

Behandling i møtet: 

Det kom flere innspill på at det ikke er ønskelig med budsjett, det er for mange 

usikkerhetsmomenter. 

 

Vedtak: 

Endring av vedtekter i §5 godkjennes med unntak av at budsjett skal utarbeides. 

 

3. Forslag til endringer i Arendal Swingklubbs statutter innsendt av Per Arild Gjerde. 

§2 – vedtatt 

§2 b. – vedtatt med 24 stemmer 

§4 – Styrets innstilling: kan vedtas med unntak av at stemmeberretigede kan medbringe 1 – en 

fullmakt. Styrets innstilling vedtatt. 

§11 – vedtatt – med følgende endring i setningen: Leder velges det ene året og nestledet og 

kasserer velges det neste slik at ikke alle tre står for valg samtidig. 

§15 2. – Styrets innstilling: kan vedtas med unntak av setningen: Arbeidet i valgkomiteen og 

forslaget til nytt styre er i forkant av nevnte frist, konfidensielt. Begrunnelse for dette er at 

åpenhet og godt samarbeid er viktig for å få satt sammen et velfungerende styre. Styrets 
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innstilling vedtatt med 24 stemmer. 

§15 3. – vedtatt 

§15 6. – Tas bort – nevnt i §11 

 

Vedtak: 

Endringer i Arendal Swingklubbs statutter vedtas med de unntak som kommer frem i behandling av 

saken som nevnt ovenfor. 

 

4. Utvidelse av musikkanlegg fremlagt av Jonne. Innsendt av Per Arild Gjerde, Johns Olaf Linden og 

Tron Stiansen. 

Styrets innstilling: Det er lite hensiktsmessig å gå til innkjøp av musikkanlegg pr. i dag grunnet 

usikkerhet om hvilke lokaler en vil disponere videre. 

Generalforsamlingen ikke enig i styrets innstilling. 

 

Vedtak: 

GF gir fullmakt til å gjøre nødvendige investeringer i musikkanlegg, maks 30,000,-. 

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal foreslå forbedringer av lydutstyr, evt. innhente tilbud 

fra forskjellige leverandører. Arbeidsgruppen består av Jonne, Per Arild og Tron. 

 

5. Tildeling av æresmedlemskap innsendt av komite for æresmedlemskap. 

 

Vedtak. 

Det vedtas at det kan på Generalforsamlingen tildeles æresmedlemskap til en av klubbens 

medlemmer selv om forslag om tildeling innkom komiteen etter frist for forslag til 

æresmedlemskap. 

 

 

 

 

 

 

10 Valg  

Presenteres av Knut Sørbye jfr. innkallingen. 

 
Valgkomiteen har følgende innstilling til nytt styre for Arendal Swingklubb:  

Leder:               Line Kvastad   (velges for 2 år) 

Nestleder:   Inger Øia Haslemo     (ikke på valg) 

Kasserer:           Lisbeth Knutsen  (ikke på valg) 

Styremedlem 1:  Ivar Wråldsen     (velges for 1 år) 

Styremedlem 2: Arne Gunnar Sørlie  (velges for 2 år) 

Styremedlem 3: Knut Sørbye         (velges for 2 år) 

Styremedlem 4: Solveig Gilbert Lund  (velges for 1 år) 

 

Vedtak: 

Styret valgt jfr. valgkomiteens innstilling. 
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11 Sermoni / takk for innsatsen: 

 

Jon Skrove utnevnes som æresmedlem av Arendal Swingklubb for mange års arbeid for klubben. Tale til 

æresmedlemmet ble holdt av Tron Stiansen. 

 

Leder Line Kvastad takket avtroppende styremedlemmer Christine Egeland Snarud, Olav Wiggen og Anne 

Bjørg Tharaldsen for innsatsen i styret. Hun rettet også en takk til alle andre som bidrar til driften av 

klubben.                   

 

 

 

 

 

 

 

     Arendal …………………….. 

 

 

 

 

…………………………………………….                                                                    …………………………………………… 

Fred Carlsen        Anne Liv Mjaaland 

 


