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Sted  “Huset” på Sandnes, kl 12.00 
 
Sak 1 Åpning og konstituering 
 Leder åpnet årsmøtet ved å ønske velkommen. 

Avholdt ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort. 
Forslag: Flytte sak 5.1 til slutt. Vedtatt 
Ingen merknader til innkallingen. 
 

Sak 2 Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til protokollunderskriving 
 Dirigent:                             Johnny Tollefsen 

Møtesekretær:                     Elisabeth Johansen 
Protokollunderskrivere:      Alexander Schaug 
                                            Ingar Vestjord Kristiansen 
 

Sak 3 Årsberetning 
 Leder gjennomgikk styrets beretning.  

Tatt til etterretning 
 

Sak 4 Regnskap og revisjonsberetning 
 Resultatregnskapet gjennomgått av kasserer Svein I Sivertsen 

Revisjonsberetning gjennomgått av revisor Kjell E Bergersen 
Leder og kasserer besvarte spørsmål ang. regnskapet 
Regnskapet enstemmig godkjent 
 

Sak 5 Innkomne forslag 
Sak 5.2 Oppgrusing parkeringsplass 
 Styret foreslår at årsmøtet bevilger kr 10.000,- for oppgrusing av parkeringsplass 

Vedtatt 
 

Sak 5.3 Maling av huset og sanitærbrakka 
 Styret foreslår at årsmøtet bevilger kr 15.000,- for oppmaling av huset og 

sanitærbrakka, i en mer nøytral farge. 
Vedtatt 
 

Sak 5.4 Maling av salen på huset 
 Styret foreslår at årsmøtet bevilger kr 4.000,- for maling av salen, i en lys farge. 

Vedtatt 
 

Sak 5.5 Vedlikehold huset og sanitærbrakka 
 Styret foreslår at årsmøtet bevilger kr 30.000,- for bytting av tre stk vinduer på 

østsiden av huset, bordkledning på samme vegg samt tilstøtende lager(spikertelt) på 
vestsiden av huset. Nye vindskier og vannbordbeslag på huset og sanitærbrakka 
Vedtatt 
 

Sak 5.6 Datautstyr til webmaster 
 Styret foreslår at årsmøtet bevilger kr 4.000,- for kjøp av datautstyr til webmaster 

Vedtatt 
 

Sak 5.7 Endring av reglement for faste plasser på Sandnes 
 Leder informerer 

Det er flere spørsmål og innspill/kommentarer 
Styrets forslag: Tillegg til pkt. tre i regelverket for faste plasser på Sandnes. Tillegget 
lyder; “I løpet av tidsrommet 15. oktober til påske skal det være campingenhet på leid 
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plass. Ved fravikelse av dette skal det søkes permisjon” 
Nytt forslag: Slik som det er nå uten nytt tillegg 
Avstemming 
Styrets forslag: 17 
Nytt forslag:     23 
Styrets forslag forkastet av årsmøtet. 

Sak 5.1 Kjøp av tilleggs tomt, opparbeiding, økning av leie  
 Leder informerer. 

Det blir mange spørsmål og innspill/kommentarer. 
Det avholdes avstemming om man skal kjøpe tomten først: 
           JA:  32 
           NEI: 8 
Flerstemmig vedtatt om å kjøpe tomten. 
 
Det blir fremmet to nye forslag i tillegg til styrets forslag: 
1: Styrets forslag 
2: NCC avd. Andøy kjøper tilleggs tomten g.nr 2, b.nr 3 for 70.000,- pluss 
omkostninger. Årsmøtet gir styret myndighet til nødvendig lånefinansiering. 
3 Lik styrets forslag, uten ordlyden “kjøp av gravemaskin” 
Avstemmingen over forslagene ble slik: 
Forslag 1: 12 stemmer 
Forslag 2: Vedtatt med flertall 
Forslag 3: Forkastet 

Sak 6 Budsjett 
 Før behandling av denne saken, ble det avholdt pause. Dette fordi kasserer måtte gjøre 

endringer i budsjettet ut i fra det som ble vedtatt i sak 5.1 
 
Etter pausen gikk kasserer i gjennom budsjettet for 2013 
Vedtatt 
 

Sak 7 Valg 
 Valgkomiteens innstilling: 

Nestleder Bjørn Osenbroch NY 
Sekretær Elisabeth Johansen NY 
Styremedlem Tor-Erik Mortensen Gjenvalgt 
Vara styremedl. Ørjan Kristiansen Gjenvalgt 
Vara styremedl. Pål Vidar Nilsen NY 
Revisor Wenche Rønneberg Gjenvalgt 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Ridderkollegium. 
Valgkomiteens innstilling: 
Leder Kjell Einar Bergersen Gjenvalgt 
Medlem Torill Jensen Gjenvalgt 
Medlem Jan Arild Hansen Gjenvalgt 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Valgkomite. 
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Valgkomiteens innstilling: 
Leder Olav Tuftene Tone Schaug NY 
Medlem Edvin Adolfsen Eva Adolfsen NY 
Medlem Nina Alexander Schaug NY 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 8 Avslutning 
 Leder takket avtroppende styremedlemmer med blomster og vinflaske for innsatsen. 

Innspill fra årsmøtet om at det henges opp en liste med navn, telefonnr og mailadresse 
til de i styret på informasjonstavlen på sanitærbrakka og på huset. 
Dette skal styret gjøre. 
Leder takket medlemmene for oppmøte. 

 


