
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FANA KAJAKKLUBB 

Fana 10. mars 2020 

 

1. Godkjenning av stemmeberettiget 

Det var 11 medlemmer over 15 år som hadde betalt medlemskontingent til stede ved starten 

av årsmøtet.  

 

De 11 stemmeberettigede ble godkjent. 

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

3. Valg av ordstyrer og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll 

Ordstyrer:  Anna Olsson ble enstemmig valgt 

Referent:  Roy Tønnessen ble enstemmig valgt 

Signere protokoll: Ricky Falck og Geir Svanberg ble enstemmig valgt 

 

4. Godkjenning av årsberetning 

Ordstyrer gikk igjennom årsberetning, som ble enstemmig godkjent. 

 

Tilføringer 

Ingen påmeldinger til kajakkskolen. Det ble lagt til rette for en åpen dag. Introduksjonskurs 

har ledet til flere medlemmer og leie av flere båtplasser. 

Lagt frem forslag om flere dugnadsdager for å skape flere arenaer for sosial tilhørighet i 

klubben. 

Pkt. 9: Veien videre:  

For å beholde nye medlemmer foreslås det å ha åpen dag/kajakkskole i august. Forslag om et 

økt fokus på markedsføring for å få flere interesserte til introkurs, hvor ungdommene kan ta 

seg av trening av nye, om det blir for mange til å håndtere for eksisterende system. 

Ungdomsgruppen setter seg ned og planlegger ny oppstart. 

 

5. Godkjenning av revidert regnskap 

Ordstyrer gikk igjennom regnskap.  

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

6. Behandling av forslag og saker 

 

Ingen nye forslag 

 

7. Godkjenning av styrets forslag til budsjett 

 



Anna gikk gjennom budsjettforslag, som ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommentar på pkt. 6530; kommunale avgifter, som har sunket med 16.000,- grunnet fjerning 

av eiendomsskatt. 

 

 

 

8. Valg 

Valgkomitéens innstilling på leder, styremedlemmer og 2 varamedlemmer, hus styre, 

foreldrerepresentant ble enstemmig godkjent: 

 

Styreleder for 1 år:  Anna Olsson 

Styremedlem for 2 år:  Lars Chr. Salbu Henneman (aktives representant) 

Styremedlem for 2 år:  Knut Hordnes 

Styremedlem for 2 år:  Silja Fagernes 

Styremedlem for 2 år:  Ricky Falck 

Styremedlem for 2 år:  Janne Fadnes 

Varamedlemmer for 1 år: Anne-Tove Boga, Asbjørn Berland 

Foreldrerepresentant:  Frode Lægereid 

Hus styre:   Frode Lægereid, Ricky Falck, Asbjørn Berland 

 

  

Styrets sammensetning etter valget er dermed:  

Anna Olsson, Lars Chr. Salbu Henneman, Knut Hordnes, Silja Fagernes, Janne Fadnes, Ricky 

Falck, Frode Lægreid.  

Varamedlemmer Anne -Tove Boga, Asbjørn Berland. 

 

Valgkomitéens innstilling på revisorer for 2020 ble enstemmig godkjent:  

     Trond Lægreid,  Bjarte Fagerås 

 

Som representant til Ro- og padleanlegg på Nordåsvannet valgte årsmøtet enstemmig 

     Knut Hordnes 

 

Styrets innstilling på Valgkomité for 2020 ble enstemmig godkjent:  

     Morten Ivarsen (leder) og Øyvind Tretteberg 

 

Bergen 10. mars 2020 

Roy Tønnessen 

 

 

_________________________  __________________________ 

Ricky Falck     Geir Svanberg 


