
Årsmøte 2009 
MØTEREFERAT    

 

MØTE INNKALT AV: Skittfiske Lillesand 

MØTETYPE Årsmøte 

MØTELEDER Alf Yngvar Bjørkestøl 

PROTOKOLLFØRER Morten Holar 

DELTAKERE 11 klubb medlemer 

 

 

 REGNSKAP  

DISKUSJON 

Regnskapet er gjennomgått og godkjent.  

Nye punkter i regnskapet er vedlikehold av klubbens båter .  

Det ble foreslått å dekke inn disse utgiftene med å ta leie av båtene. Summen ble 
foreslått til 50 kr  

Webhotel for 2009 ble også diskutert og foreslått dekket av klubben. Summen er 700 kr 
pr år  

Kontigent for 2010 ble foreslått øket. 

100.- for junior 

200.- senior 

300.- familie  

Pr dags dato er vi 33 betalende medlemmer og 7 familier 

 

 

 

KONKLUSJONER 

Det ble enighet for å gå inn for å ta 50 kr for å leie klubbens båter. Disse pengene skal 
øremerkes vedlikehold av båter. Dette er til nå betalt av Alf Yngvar. Sist regning ble på 
705 kr.  

Det ble også enighet om at websiden vår skal dekkes av klubbens kasse. Den er nå på 
700 kr 

 

 
 

 
 



Forandring av vedtekter 

DISKUSJON 

Det ble enstemmig vedtatt at punkt 4 kontingent. Skal bli fastsatt av årsmøte. 
 
Det ble enstemmig vedtatt at foreningens ledende årganer er : 
 

1. Årsmøte 
2. Styret 
3. punkt 3 strykes  
 

 
 

Informasjon om aktiviteter 2009 

DISKUSJON 

Det er kommet inn forslag om felles fiske tur til Skjeggedal den 29 – 31 mai. Det virker 
som det er stor innteresse for denne turen.  

Familiedagen blir søndag den 07.Juni 2009   
Det blir i Vestre Grimevannet ved Bjørketangen.   
Det er påmelding fra klokken:11:00   
Konkuransen begynner klokka 12:00 og varer til 14:00   
Det blir som vanlig premiering og pokaler for både klassen opptil og med 12 
år og  

det samme i klassen alle over 12 år.   
I tilegg er det premie og pokal til den som tar flest antall fisk uansett alder 
og fisk!  

Fjelltur til brokke-suleskar fra den 8 juni og i ca 14 dager. Morten vil være der oppe 
med lavvo og kano for utforske de nærliggende vann. For de som vil være med eller 
komme på besøk i løpet av den perioden er hjertlig velkommen. Kontakt Morten for 
mere innfo.  

 

 

Forslag 

   

DISKUSJON 

Det kom inn del forslag under møtet vårt.  

Forslag å betale leie av klubbens båter. Vedtatt 

Forslag til å betale webhotel. Vedtatt 

Forslag til å øke medlems kontigent. Vedtatt  

Det ble snakket om å holde en dugnad for å male huset til Keith, for leie av melbua. 

Er vi en god gjeng  som tar malekosten fatt og alt leggges til rette med stilas og en grill 
mester skal ikke dette ta så lang tid. Dette kan ble en fin sosial sammenkomst. Og ikke 
minst vi får et klubblokale vi kan kose oss i om vinteren.  

Et annet forslag som ble vedtatt er at vi kan bidra med fyringsutgifter når kulda setter 
inn. Det ble foreslått å betale inn 300 kr om høsten. Eller 150 kr om man begynner etter 
1 januar. Men dette skal ikke taes med i regnskapet 

 



Forslag til valg 

   

DISKUSJON 

Leder/kasserer : Alf Yngvar Bjørkestøl 2 år  

Nestleder : Bård Johansen 1år 

Sekretær : Morten Holar 

Styremmedlem : Thomas Thomassen 1 år 

Ungdomskontakt : Tersun Salihi 1 år  

Styret ble enstemmig vedtatt. 11 stemmer av 11 stemmer 

 

 

 

 


