Protokoll årsmøte i Norsk Optimi
Optimistjolleklubb
mistjolleklubb
ONSDAG 23. JANUAR 2008 KL 18.00
I BÆRUM SEILFORENINGS LOKALER

1.

Fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt

Alle fremmøtte medlemmer ble godkjent. Klaus Kristiansen (støttemedlem) og Bård Birkeland stilte uten
stemmerett.

2.

Innkalling og saksliste

Innkallingen og sakslista ble enstemmig godkjent.

3.

Valg av ordstyrer, referent og to personer for å underskrive protokollen

Paul Skrede ble valgt til ordstyrer.
Elisabeth Jacobsen ble valgt til referent.
Bjørn A. Kløvstad og Kjetil Morken ble valgt til å underskrive protokollen.

4.

Gjennomgang av styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått av Gerd Mejlænder-Larsen og godkjent.

5.

Regnskap 2007 og revisors beretning

Regnskap 2007 ble fremlagt av Arild Heldal. Revisors beretning ble fremlagt av Are Berg.
Regnskapet for 2007 ble godkjent.

6.

Styrets forslag til handlingsplan for 2008

Styrets forslag til handlingsplan ble gjennomgått av Gerd Mejlænder-Larsen og godkjent med noen mindre
kommentarer.

7.

Innkomne forslag

Fem innkomne saker ble behandlet.

Sak 1. Protestbehandling på vannet under Norges CupCup-regattaene
Vedtak: Styret oppnevner en arbeidsgruppe for å arbeide frem et opplegg for dømming på vannet (ala lag-NM)
som kan prøves ut for optimistklassen under NC4 i Asker. Forslaget skal fremlegges og godkjennes av NOKs
styre før dette iverksettes for optimistklassen. Forslaget skal også presenteres på informasjonsmøtet på NC2.

Sak 2. Endret kategorisering av medlemmer i NOK
Vedtak: Paragraf 3 i NOKs lover endres i hht forslaget, men også slik at støttemedlemmer og æresmedlemmer
har stemmerett.
Det vil si at medlemstypene nå er:
Kategori I:
seilere som oppfyller klassekravene
Rabatterte kontingenter for søsken og rekrutter. Har stemmerett gjennom sine foresatte.
Kategori III:
seilforeninger
Kontingent. Stemmerett i henhold til antall seilere i klubben, min 1 stemme maksimalt 3 (som i dag).

Kategori IV:
støttemedlemmer
Kontingent. Har stemmerett.
Kategori V:
æresmedlemmer
Ingen kontingent. Har stemmerett.

Sak 3. Samarbeid med Seilmagasinet i 2008 og innføring av et obligatorisk ½
½--års
abonnement til seilmedlemmer
Samarbeid med Seilmagasinet vil innebære følgende:
• Seilmagasinet innfører en fast NOK-spalte i numre som kommer ut i seilersesongen
• Som en prøveordning i 2008 vil NOK knytte et «Sesong-abonnement» abonnement på Seilmagasinet til
medlemskapet for våre seilermedlemmer. Abonnementet går over ½ år og er obligatorisk for alle
seilermedlemmer (med unntak av seilere som gis rabatterte satser, dvs. søsken).
• Ordningen skal ikke gjelde for klubber, æresmedlemmer eller støttemedlemmer.
• «Sesong-abonnement» løper mens seilsesongen pågår og omfatter 6 utgaver.
• De som allerede er abonnenter på SEILmagasinet, får stoppet sitt ordinære abonnement i perioden
Sesong-abonnementet varer, og det vil fortsette etterpå som normalt med det antall blader abonnenten
hadde til gode i abonnementet sitt. Det vil ikke være mulig for medlemmene å få tilbakebetalt eget
abonnement.
• SEILmagasinet gis anledning til å sende med et tilbud til medlemmene om å fortsette abonnementet på
privat basis med den siste utgaven i Sesong-abonnementet.
• NOK gis anledning til å få sin egen klubbside i fire av de seks utgavene Sesong-abonnementet
omfatter.
• NOK gis anledning til legge ved medlemsbilag i utvalgte utgavene til en meget fordelaktig pris.
Vedtak: ½-års obligatorisk abonnement på Seilmagasinet innføres i hht forslag som angitt over. Kontingenten
må økes pr seiler (gjelder ikke søsken) med minimum 160 kroner.

Sak 4. Fastsettelse av kontingent for 2008
2008
Tabellen er endret slik årsmøtet vedtok, dvs kontingent er økt til kr 225 for rekrutter. Rekrutter vil også få
seilmagasinet.
Type
Kontingent
Kontingent
Kontingent
Kontingent
Kommentar
medlemskap
2005
2006
2007
2008
Familie
kr. 375,kr. 410,kr. 450,Utgår
Enkeltmedlem kr. 275,kr. 300,kr. 300,Se nedenfor
Seiler
Kr 470,- For seilere fom. det året
det fyller 11 år.
Inkl. sesongabonnement
på Seilmagasinet.
Søsken
Kr 200,- For 2. og 3. seiler innen
en og samme husstand.
Seilmagasinet gjennom
Seiler.,
Rekrutt
Kr 225,- For seilere tom. det året
det fyller 10 år.
Inkl. sesongabonnement
på Seilmagasinet.
Seilforening
kr. 450,kr. 500,kr. 500,kr. 550,Vil ikke få Seilmagasinet.
Støttemedlem

kr. 150,-

kr. 150,-

kr. 150,-

kr. 150,-

Vil ikke få seilmagasinet

Vedtak: Kontingenten for 2008 fastsettes som angitt i tabell ovenfor. Forutsetter at sak 2 og 3 er vedtatt.

Sak 5. Revisjon av NOKs lover
NOKs lover ble sist revidert 1993 og har behov for en renovering.
Forslag til endringer:

a) Endrete regler for valg av Styremedlemmer.
i)

8 valgte styremedlemmer, ikke 7 + en vararepresentant

ii)

Kun eget valg på leder, ikke nestleder

iii) Styret fordeler sine oppgaver selv
iv) Diverse småplukk
b) Informasjon om Generalforsamling gis via NOKs hjemmesider, Medlemsavis utgår.
c) Det er ikke seileren selv, men foresatte til seilere som har stemmerett og som kan velges inn i styret.
d) Seilere som blir for gamle til å oppfylle klassereglene, vil automatisk meldes ut, for øvrig skal utmelding
skje skriftlig til NOK.
e) Bedret layout og formatering av dokumentet.
f)

Skrivefeil og uklarheter.

Vedtak: Styret får fullmakt til å revidere NOKs Lover basert på forslag til endringer som angitt ovenfor og andre
saker som er blitt vedtatt på Årsmøtet og som har konsekvenser for NOKs lover. Endringene skal gjøres
gjeldende fra dagen etter Årsmøtet 2008.

8.

Fastsettelse av kontingent

Ble behandlet og vedtatt under 7. Innkomne saker

9.

Budsjett 2008

Budsjett 2008 ble godkjent.

10.

Valg av nytt styre og valgkomite

Valgkomiteens forslag ble oppdatert med følgende kandidater:
Leder:
Gerd Mejlænder-Larsen (leder velges hvert år)
Styremedlem: Paul Skrede (gjenvalg)
Valgkomiteens forslag ble vedtatt og det nye styret er som følger:
Leder:
Gerd Mejlænder-Larsen (gjenvalgt for 1 år)
Styremedlemmer:
Kristian Fæste
Elisabeth Jacobsen
Paul Skrede
Kjetil Morken
Alf Grytdal
Alf Magne Andersen
Christen With

(1 år igjen)
(1 år igjen)
(gjenvalgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)

Valgkomite:
Erik Onstad
Ebbe Strøm
Hartvig Johnsen

(1 år igjen)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)

Revisor:
Are Berg

Elisabeth Jacobsen/referent

