
Protokoll til årsmøte 2021 for NAF MC Tromsø
Organisasjonsnummer: 918420991
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 4. februar kl.12:00 til 12. februar kl.12:00.

Antall deltagere: 44.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Åpning / Godkjenning av innkalling

lnnkalling til årsmøte ble sendt via epost 21. januar til alle med betalt medlemskap.

Påminnelse med tilgang til signert årsmelding og regnskap for 2021 ble §endt ut 29.

januar.

Dagsorden er satt på grunnlag av behov for digitalt årsmøte - med de muligheter og
begrensninger dette gir.

Årsmøtet er åpent og gjøres tilgjengelig for alle medlemmer med registrert
mobilnummer samt betalt medlemskap pr 1. februar 2021 -dette via linker med
innlogging sendt ut 4. februar.

Årsmøtet er åpent i s dager fra 4. februar til 12. februar.

Styrets innstilling

lnnkalling og dagsorden godkjennes

Vdtak
Vedtak:

lnnkalling og dagsorden godkjennes.

Antall stemmer for: 41

Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav:  Normalt (50%)

2. Orientering - Slik for®gåi digital deltakel§e
Systemet som benyttes er gjort fritt tilgjengelig av OBOS for foreninger

(www.digitalearsmoter.no).

Løsningen er utviklet for å tilfredsstille generell lovgivning.

Alle saker avgjøres ved normalt flertall (50%).

Medlemmer kan stemme så lenge møtet pågår. Det kan stemmes for, mot eller blankt i
hver sak. AIl stemming foregår anonymt.

LØsningen lager automatisk en protokoll, og siden protokollen er automatisk generert
bortfaller behovet for vitner.
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Valg av nytt styre erdelt i 2 saker -8 og 9 -hvor sak s er en orientering og oppsummering
av valget. Selve valget blir alltid siste sak.

Nytt styre vil på vegne av medlemmene også signere den endelige protokollen og gjøre
denne tilgjengelig for medlemmene på www.naf.no/nafmctromso

Styrets innstilling

Orienteringen tas til etterretning og godkjennes

Vdtak
Orienteringen tas til etteretning og godkj-ennes.

Antall stemmer for: 42

Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav:Normalt(50°/o)

3. Årsmelding 2020
Tilgang til  årsmelding er gjort i e-post til samtlige medlemmer 29.januar  -denne er

også vedlagt saken.

Styrets innstilling

Årsberetningen tas til etterretning og godkjennes

Vedtak
Årsberetningen tas til etterretning og godkjennes

Antall stemmer for: 40
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav:Normalt(5o°/o)

4. Styrehonorar 2020/2021
Årsmøte i 2020 godkjente utbetaling for 2019 og tilsvarende forhåndsgodkjenning for
utbetaling i 2020. Totalt ble det utbetalt 18.000 i styrehonorar og utgiftsgodtgjørelse i
2020 som tidligere år.

Styret ønsker en mindre økning i satsene for 2021 til totalt inntil kr 21.000 i 2021.

Styrets innstilling
Årsmøtet godkjenner utbetaling av honorar og utgiftsgodtgjørelse for 2020 med kr
18.000 slik forrige årsmøte foreslo.

Årsmøtet godkjenner utbetaling av honorar og utgiftsgodtgjørelse for 2021 med kr
21.000 -dette som følger:

For styret i NAF MC utbetales i 2021 honorarsatser: kr. 4.000 for leder/ kr. 3.000
for nestleder og økonomiansvarlig, kr.1.500 pr styremedlem/ 1.000 for aktive
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varamedlemmer.1 tillegg utbetales utgiftsgodtgjørelse pc. telefon, bensin osv for leder
kr 3.000/ nestleder kr.1.000/økonomiansvarlig kr 3.000.

Vedtak
Årsmøtet godkjenner utbetaling av honorar og utgiftsgodtgj.ørelse for 2020 med kr
18.000 slik forrige årsmøte foreslo.

Årsmøtet godkjenner utbetaling av honorar og utgiftsgodtgjørelse for 2021 med kr
21.000 -dette som følger:

For styret i NAF MC utbetales i 2021  honorarsatser: kr. 4.000 for leder/ kr. 3.000
for nestleder og økonomiansvarlig, kr.1.500 pr styremedlem/ 1.000 for aktive
varamedlemmer.1 tillegg utbetales utgiftsgodtgjørelse pc, telefon, bensin osv for leder
kr 3.000/ nestleder kr.1.000/økonomiansvarlig kr 3.000.

Antall stemmer for: 39
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav:  Normalt (50%)

5. F`egn§kap for 2020
Tilgang til regnskap er gjort i epost til samtlige medlemmer 29. januar - dette er også

vedlagt saken på siste side.

Resultatregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 36.271,-  som foreslås tilført
egenkapitalen.

Det har vært styrets mål å utnytte de økonomiske ressursene og et mål om å forsiktig
bygge opp egenkapitalen i forhold til å kunne gjøre fremtidige investeringer for
klubben.

Med dette er foreningens egenkapital kr.180.764.-

Styrets innstilling

Årsmøtet godkjenner fremlagt årsregnskap med et overskudd på kr 36.271 og en
balanse med en egenkapital på 180.764 som foreningens regnskap for 2020.-
Overskuddet er overført til foreningens egenkapital.

Vdtak
Årsmøtet godkjenner fremlagt årsregnskap med et overskudd på kr 36.271 og en
balanse med en egenkapital på 180.764 som foreningens regnskap for 2020.-
Overskuddet er overført til foreningens egenkapital.

Antall stemmer for: 39



Antall stemmer mot: 0
Antall  blanke stemmer: 1

Flertallskrav:  Normalt (50%)

6. Rammebudsjett for 2021
Det foreslås et budsjett for 2021 noenlunde tilsvarende det som var i 2020 - dette
med tanke på å styrke aktivitet i 2021 om dette blir mulig. Budsjettet (se vedlegg) har
driftsinntekter på 128.000 og et negativt resultat på 40.000.

Vi satser på medlemsvekst også i 2021 og har 390 medlemmer som mål (+25 ift 2020).

Det forutsettes også i år tilskudd fra lokalavdelingen på 40.000.

Styrets innstilling
Årsmøtet vedtar foreslått budsjett med et negativt årsresultat på 40.000 kroner som
foreningens rammebudsjett for 2021.

Styret kan fritt gjøre løpende omprioriteringer innenfor denne rammen gjennom året.

Budsjettet tar utgangspunkt i en støtte fra NAF avdeling Tromsø & Omegn på kr.
40.000.

Vdtak
Årsmøtet vedtar foreslått budsjett med et negativt årsresultat på 40.000 kroner som
foreningens rammebudsjett for 2021.

Styret kan fritt gjøre løpende omprioriteringer innenfor denne rammen gjennom året.
Budsjettet tar utgangspunkt i en støtte fra NAF avdeling Tromsø & Omegn på kr.
40.000.

Ant@ll stemmer for: 36

Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav:  Normalt (50%)

7. Orientering - behandling av forslag til årsmøtet utgår
Slik det er orientert om i sak 1 gir denne digitale løsningen ingen mulighet for forslag til

årsmøtet. Denne saken utgår derfor i 2021.

Styrets innstilling
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak
Orienteringen er tatt til etterretning.

Antall stemmer for: 41

Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
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Flertallskrav:  Normalt (50%)

8. Orientering om valg jfr sak 9
På grunn av forutsetninger for det digitale årsmøtets oppsett gis det ikke mulighet for å
orientere om styrets totale sammensetning etc under sak 9. Derfor denne orientering:

Klubbens vedtekter § 5

Klubben ledes av en komit6 bestående av leder og minst 4 komit6 medlemmer.
Komit6medlemmene velges for to år og leder velges for ett år.

Konsekvensen av valg foretatt i sak 9 vil bli et styre som følger fom 2021:

Knut Ove Tanem (leder) (velges for 1 år)

Odd lvar Jensen (valgt 2020-2022)

Børre Mofoss  (velges for 2021-2023)

Lill-Ann Harvey (velges for 2021-2023)

Roy Sollund (valgt 2020-2022) -endring fra varamedlem til styremedlem

Varamedlemmer:

Johnny Johnsen (valgt 2020-2022)

Styrets innstilling

Denne orientering tas til etterretning

Vedtak
Orienteringen tas til etterretning

Antall stemmer for: 39

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav:Normalt(50°/o)

9. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:

Styreleder: Knut Ove Tanem
Styremedlemmer: Børre  Mofoss, Lill-Ann Harvey, Roy Sollund
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