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Referat Årsmøte 2015 Sted: Risør Brannstasjon 1500-1730
Godkjenning av fremmøtte. 9
Godkjenning av saksliste
Kommentar om hvem hvilke verv som var på valg, diskutert rundt bordet hvem. Tas på punkt
senere i agenda.
Valg av ordstyrer
Kristen Thorsen
Valg av protokollunderskrivere
Tore Bjørn Hovde og Kåre Rugtvedit
Formannen går gjennom styrets arbeid.
Gjennomført klubbdykk. Vi har hatt besøk av Sandefjord dykkerklubb, og overnattet på
Risøy.Frastjålet reserverekompressor fra dykkerbua. En/eller flere med tilgang til dykkerbua har
stjålet den.
ca 50 medlemmer i klubben, noen nye yngre. Ønske om nye krefter i stua.
Innspill rundt klubblokale på randvik, eller kystlagets bu på Stangholmen.
Ingen skalder meldt relatert til dykking.
Kompressor luftkvalitet målt og funnet godkjent.
Kasserer gjennomgår regnskapet
Reklamere mer for grasrotandelen
Ingen merknader. Vedtatt
Kontigent og andre avgifter
Gjennomgang av budsjett.
- ekstra post for fyllepanel 25'
- serviceavtale for kompressor.
- undervannspostkontoret kan driftes hvis det gjøres klart plan for 2015 innen 15 april. (frister mtp
på aviser)
Vedtatt
Innkommende saker:50års jubileum
23.mai lørdag 50års jubiluemum,
50års jubiluems-fest-komite, Ronald Ramberg finner deltagere og program, samt en fra
styret
Styret finner aktivitetskomite på 3-5 stykker relatert til 5o årsjubiluet og planlegger ideee
Aktiviteter
Klubddykk legges inn under aktivitetskomiteen, og sees i sammenheng.

Formann. på valg for (Kristen Thorsen)
Styremedlem På valg for 2 år – (Håkon Sandvik)
Styremedlem for Kristen, Paul Enoksen trer inn for 1 år
Valg styret .
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Valg sikkerhetsansvarlig ikke på valg (ett år igjen) - Bård Erik Gregersen
Valg valgkomite På valg, for 1 år – Tore Bjørn Hovde
Valg materialforvalter på valg, for 1 år Kaare Rugtvedt, Kompressor, båt og dykkerbua
Valg kasserer, på valg for 1år Alexander Sandvik, reserver Tore Bjørn Hovde.
Eventuelt
Innspill rundt 50års jubiluem.
Rustløser dykk
Fokus dykke på nye plasser
Promotere klubbdykk som har båtman hvor enkelt det er.
_______________________________________________
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