
Protokoll fra årsmøte i Hamar Flyklubb 
Victoria Hotel Hamar dato 27.03.2017 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
. Tilstede 5 stemmeberettigete. 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

_ . Innstilling: Styret innstilte på at innkallingen, saksliste skal godkjennes. 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

Innstilling: Forslag fra styret, Ragnar Land~t leder møtet, 
Sekretær Aage Svends berget.Hans Torgersrud og Willy Haugen til å underskrive 
protokollen 

Vedtak: Ragnar Landet leder møtet - sekretær Aage Svendsberget - Til å underskrive 
. protokollen ble valgt Hans Torgersrud og Willy Haugen 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
-<f• 

} 

Innstilling: Styret anmodet de frammøtte å godkjenne den utsendte årsberetningen for 
år 2016 

Vedtak: Årsmeldingen godkjent. 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse ble behandlet, herunder også 
revisors beretning. 

Innstilling: Styret anbefalte generalforsamlingen å godkjenne regnskap. 
Vedtak: Regnskapet godkjent. 

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker 

En sak står uløst fra siste årsmøte Leder anbefaler at denne saken prioriteres snarest 
gjennomføres i henhold til NIF. Kopi av loven framvist på møtet. 

Vedtak: Årsmøtet besluttet å melde seg ut av Norges Idrettsforbund og Norges 
Luftsportsforbund, (Dette forutsetter at klubben ikke oppnår avtale med RSFK) 
De nye styret behandler denne saken videre. 



Sak 7. Fastsette medlemskontingent 
Innstilling: 
Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes til det samme som tidligere. 

Vedtak: Medlemskontingenten ingen endring. 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett 

Innstilling: 
- - Styret la fram budsjettet for 2017 med anmodning om godkjennelse fra årsmøtet. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Styrets forslag til organisasjon plan for 2016 ble framlagt med anmodning om 
godkjenning fra årsmøtet for 2017. 

Vedtak: Organisasjonsplan som tidligere ble vedtatt. 

Sak 10. Valg 

a) Valgkomiteens innstilling på leder: ". 

Ragnar Landet 

Vedtak: Ragnar Landet valgt som leder. 

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: 

Kjell Frettem 

Vedtak: Kjell Frettem ble valgt. 

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: 

Willy Haugen (styremedlem) 
Aage Svendsberget (varamedlem 

Vedtak: Willy Haugen (styremedlem) og Aage Svendsberget (varamedlem) ble valgt. 

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer: 
Samme som tidligere 

Vedtak: Rolf Hagen og Per Egil Hagen valgt. 

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: 

Klubbens representant til NLF ting forslag Ragnar Landet. 



Vedtak: Ragnar Landet 
t) Styrets innstilling på valgkomite: 

Vedtak: Martin Malmstrøm ble valgt til leder og 
Ragnar D. Landet valgt til medlem. 
Hans Torgersrud (varamedlem) 

Hamar 27.03.2017 

Hans Torgersrud 


