
Referat fra årsmøte i Voss Hang- og Paragliderklubb  
Park Hotell, 19.05.2017, 19:00-22:00  
 
Fremmøtte, fra styret:  
Thor Atle Søvig (formann) 
Einar Såkvitne (nestformann) 
Øystein Bryn (kasserer) 
Brita Fretheim (skriver) 
Frode Fester (varamedlem) 
 
Ikke møtt fra styret:  
Brita Bruheim (styremedlem) 
Christian Hagen (styremedlem) 
Morten Knapstad (styremedlem) 
 
Fremmøtte, øvrige medlemmer: 19 (totalt 24) 
 
Sak 1: Åpning av møtet ved Atle Søvig  
 
Sak 2: Godkjenning av innkallinga  
Årsmøteinnkallinga blei godkjent med følgende kommentar fra salen: 
- Årsmøtet skal holdes seinest i løpet av april, og kommer derfor for seint 
- Informasjon rundt utsetting av årsmøtet har vært for dårlig. 
Styret beklager dette. 
 
Sak 3: Valg av ordstyrer:  Frode Fester 
 
Sak 4: Valg av referent:  Geir Dyvik 
 
Sak 5: Godkjenning av sakslista.  Ok. 
 
Sak 6: Valg av to kandidater til å underskrive prot okollen:  Lars Haukom 
og Kenneth Klette 
 
Sak7: Valg av tellekorps, 3 kandidater:  Bjørnar Heradstveit, Kjell Svanes 
 
Sak 8: Godkjenning av årsmeldingen  
Årsmeldingen blei godkjent.   
Kommentarer fra salen: en del poster kan være faste i årsmeldingen, som 
status på plan om klubbhus, redningsbåt, opptrekksbåt, klubb-bil, klubbens 
representasjon ved HP-NLFs årsmøte, konkurranser, rekruttering, totalt antall 
og antall nye instruktører i klubben. 
 
Sak 9: Godkjenning av regnskap  
Kort oppsummert: Driftsinntektene for 2016 var ca 1 million kroner, med 



driftsresultat ca 300.000 kroner. Klubbens anleggsmidler (eiendeler) har en 
bokført verdi på ca 500.000 kroner: 
De største inntektspostene var medlemskontigent (ca 200.000 kroner), 
tilskudd til kurs og opplæring, VO-midler (ca 200.000 kroner), 
ekstremsportveko (130.000 kroner). Det blei bemerka at VO-midler for 
ordinære pg-kurs faller bort fra 2017, og klubben mister en viktig 
inntektskilde. 
Regnskapet blei godkjent 
 
Sak 10: Budsjett  
Det er ikke laget budsjett for 2017. Styret forventer samme utgifter i 2017 som 
i 2016. 
 
Sak 11: Valg  
Nestleder Einar Såkvitne, skriver Brita Fretheim, styremedlem Brita Bruheim 
og Styremedlem Christian Hagen var på valg.  
 
Brita Bruheim (styremedlem og materialforvalter) ønsker ikke gjenvalg. Vi 
takker for Britas innsats i styret, og særlig den store og svært viktige jobben 
hun har gjort som materialforvalter. Valgkomiteen har innstilt Gunnvor Wæhle 
som nytt styremedlem, og hun blei valgt ved akklamasjon (uten motkandidat). 
Morten Knapstad overtar som materialforvalter. 
 
Einar Såkvitne og Brita Fretheim blei også gjenvalgt ved akklamasjon (uten 
motkandidat) 
 
Thomas Solesnes meldte ønske om å stille som kandidat som styremedlem, 
men blei ikke valgt inn. Styret ønsker imidlertid å ta Thomas inn i en av 
klubbens komiteer. 
 
Morten Knapstad og Lars Haukom ble utnevnt til valgkomite for nest år. 
 
Sak 12: Ansettelse av daglig leder i klubben i delt idsstilling  
(prøveordning ett år) 
 
Styret hevder at det er vanskelig å få gjennomført mange viktige oppgaver i 
klubben kun basert på dugnadsinnsats. Dugnadsånden er generelt minkende. 
Samtidig stiller myndighetene strenge krav til organisering av oppgaver som 
kursing og tandemflyving. Styret mener derfor at den beste måten å løse 
dette på, er å ansette en person som daglig leder. Styret mener også at bedre 
organisering av oppgaver i klubben vil generere mere inntekter, sånn at dette 
på sikt vil gi netto inntekt til klubben. Styret ønsket derfor et mandat til å 
utrede stillingen og ansette en person så snart som mulig for ett år (prøveår). 
 
Forslaget vakte stort engasjement blant de fremmøtte. Hovedinnvending var 



at styret ber om støtte til et forslag som er for uklart for de fleste. Hvilke 
oppgaver som blir tillagt stillingen og hvordan den skal avlønnes er ikke 
avgjort.  
 
Dette er en stor og viktig sak og hører derfor hjemme på et årsmøte. Et 
alternativ er at styret presenterer et konkret forslag på et ekstraordinært 
årsmøte for avgjørelse seinere i år. Men for å få fortgang i saken blei det 
bestemt å holde en avstemning nå, og det blei stemt over følgende forslag: 
 
- Styret gis fullmakt til å utrede og ansette en person for et prøveår, med 
økonomiske rammer som styret selv bestemmer 
- Utredning av stillingen skal foregå i samråd med en medlemskomite 
bestående av Lars Haukom og Geir Dyvik. 
 
Forslaget blei vedtatt med 16 stemmer for, 2 stemmer imot og en blank. 
 
Møtet blei avslutta med en forslagsrunde der hvert medlem skulle komme 
med to saker til styret. En gjenganger var manglende informasjon fra styret til 
medlemmene. Styret lovte som tiltak å legge ut referat fra styremøter. 
 
Møtet blei heva ca 22:00 
 
 
Referent: 
Geir Dyvik 
 
 

 
 

 


