
Tid: 118. februar 2014 kl. 19.00 I Sted: NAF-senteret, Tromsø

Årsmøte 2014 i NAF MC Tromsø
(komite under NAF avd Tromsø & omegn NO 975 627 144)

Referent: Børre Mofoss

Møte:

o Innledning
Dagsorden

1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll
3. Orientering om vedtekter og forhold til NAFs lokalavdeling
4. Årsmelding 2013
5. Honorering av styremedlemmer - prinsipper 2013/2014
6. Godkjenning av regnskap 2013
7. Rammebudsjett for 2014
8. Innkomne forslag - frist for innsendelse til nafmctromso@naf.no er 4 februar 2014.
9. Valg av nytt styre (mc-komite) for 2014

Tilstede 12 medlemmer med godkjent medlemskap.

1 Apning/godkjenning av innkalling
Innkalling og dagsorden ble gjennomgått.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

2 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne
protokollen

Følgende ble foreslått:
Møteleder Knut Ove Tanem
Referent: Børre Mofoss
Undertegning av protokoll: Lise-Lotte Kristensen og Hans Petter Sørem
Vedtak:
Valget ble enstemmig godkjent.
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3 Orientering om vedtekter og forhold til NAF's lokalavdeling.
Styreleder orienterte om saken, gjennomgikk vedtekter og viste til beskrivelse i årsmeldingen.

4 Arsmelding 2013
Møteleder gjennomgikk beretningen.
Vedtak:
Årsberetningen ble tatt til etterretning og enstemmig godkjent.

5 Honorering av styremedlemmer - prinsipper 2013/2014.
Styreleder orienterte om bakgrunnen for honorering i 2013 (totalt 8.500) - og endring i prinsipp fra
lokalavdelingen i desember 2013 (med tilbakevirkende kraft). Det ble dermed ikke utbetalt
godtgjørelse pr. arrangement som tidligere var prinsippet- men en fast godtgjørelse til medlemmer
av arrangementskomite på kr 1.500 pr. År. Øvrige fikk intet for arrangementsdeltakelse. Leder av
NAF MC fikk også redusert godtgjørelse i forhold til forrige år.
Det foreslås for årsmøtet at lokalavdelingens nye prinsipper gjøres gjeldende også for NAF MC i 2014
som følger:
For styret i NAF MC utbetales samme honorarsatser /honoreringsmetode som bestemt for
arrangementskomiteen i lokalavdeling kr 1.500 pr styremedlem/3.000 for leder.
I tillegg utgiftsgodtgjørelse telefon, bensin osv for leder kr 3.000,- og nestleder kr. 1.000 og kasserer
kr 1000.
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner utbetaling av honorar og utgiftsgodtgjørelse for 2013 med kr 8.500.
For styret i NAF MC utbetales i 2014 samme honorarsatser/honoreringsmetode som bestemt for
arrangementskomiteen i lokalavdeling kr. 1.500 pr styremedlem /3.000 for leder. I tillegg utbetales
utgiftsgodtgjørelse telefon, bensin osv for leder kr 3.000,- og nestleder kr. 1.000 og kasserer kr
1000. Dette vil si totalt kr 14.000 for 2014.

6 Godkjenning av regnskapet for 2013
Distriktsforeningens regnskap med et overskudd på 9.171 ble gjennomgått og spørsmål rundt dette
besvart.
Vedtak:

Årsmøtet godkjenner fremlagt årsregnskap med et overskudd på 9.171 og en balanse med en
egenkapital på 84.094 som foreningens regnskap for 2013. Overskuddet tilføres foreningens
egenkapital.

NAF MC Tromsø: Årsmøte 2014 - side 2 av 4



7 Forslag til rammebudsjett for 2014
Styreleder gjennomgikk forslag til rammebudsjett vedlagt regnskapet. Dette har driftsinntekter på 90.000
og et resultat på O.
Vedtak:
Årsmøtet vedtar det framlagt budsjett med et årsresulatat på O kroner som foreningens rammebudsjett for
2014. Styret kan fritt gjøre løpende omprioriteringer innenfor denne rammen gjennom året.

8 Innkomne forslag
Det orienteres om at Børre Mofoss og Odd Ivar Jensen reiser til årets mc-seminar på vegne av klubben.
Det foreligger for øvrig ingen innkomne forslag.

9 Valg av styre- (MC-komitee):
Børre Mofoss orienterte om endringer i styret i løpet av 2013 og bakgrunnen for dette.

a) Valg av leder for 2014
Dagens leder Børre Mofoss foreslås gjenvalgt for 1 år.
Årsmøtet vedtok forslaget enstemmig.

b) Valg av styremedlemmer I varamedlemmer for 2014
Styremedlemmer skal velges for 2 år jfr vedtektenes §5.
På forrige årsmøte ble følgende styre valgt:
Børre Mofoss (leder) (valgt for 1 år)
Halfrid Andersen* (valgt 2012-2014)
Didrik Widding (valgt 2012-2014)
Ame Otto Stokvik Jensen* (valgt 2012-2014)
Knut Ove Tanem (valgt 2013-2015)

*Ame Otto Stokvik Jensen samt Halfrid Andersen er flyttet i løpet av året og er smidig erstattet av Odd
Ivar Jensen samt Merete Bakkeby.
Disse anses sammen med Didrik Widding samt leder Børre Mofoss å være på valg ved dette årsmøtet. Av
rent praktiske hensyn ønskes valget i år gjort på en slik måte at ett av medlemmene velges for ett år - og
de øvrige 2 for to år slik at vi sikrer kontinuitet i styret.
Dette som følger:
Børre Mofoss (leder)
Knut Ove Tanem
Merete Bakkeby
Odd Ivar Jensen
Didrik Widding

(valgt for 1 år)
(valgt 2013-2015)
(valgt 2012-2015)
(valgt 2012-2016)
(valgt 2012-2016)

Det er videre kommet følgende forslag til nye varamedlemmer:
Rune Moe Fredriksen (valgt 2014-2016)
Lill-Ann Harvey (valgt 2014-2016)
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Vedtak:
Årsmøtet vedtok forslaget enstemmig.

Det nye styret består dermed av:
Børre Mofoss (leder) (valgt for 1 år)
Knut Ove Tanem (valgt 2013-2015)
Merete Bakkeby (valgt 2012-2015)
Odd Ivar Jensen
Didrik Widding

(valgt 2012-2016)
(valgt 2012-2016)

Varamedlemmer:
Rune Moe Fredriksen
Lill-Ann Harvey

(valgt 2014-2016)
(valgt 2014-2016)

Årsmøtet avsluttet kl. 19.50

Tromsø 18. februar 2014

..J'~~r:ØL· Kr'Ise-Lotte istensen Hans Petter Sørem
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