
Referat fra årsmøtet i Stjørdal Hang- og Paragliderklubb12/2-2010.

1.  Godkjenning av møteinnkallelse
-    Godkjent

2.  Godkjenning av de fremmøtte representanter
-    Godkjent

3.  Valg av møteleder og referent
- Møteleder : Stig Rune Søberg
-     Referent : Dag-Steinar Johnsen

4. Godkjenning av årsmelding
- Godkjent forutsatt at statusen for kursutstyr blir revidert

5. Godkjenning av revidert regnskap
- Regnskapet er ikke revidert

Regnskapet må revideres/godkjennes av revisor 

6.  Fastsettelse av årskontingent
- Årskontingenten forblir uendret på kr. 450,-

8. Behandling av innkomne forslag
• Forslag om å kjøpe brukt kursvinge  : 

Vedtak : Pg'n er fra 2004 og vi har mange gamle vinger fra før. Dersom vi skal kjøpe 
kursutstyr må vi kjøpe nyere modeller.

• Det ser ut som NLF prøver å innføre krav om klubbmedlemskap for 
tandempasasjerer i det skjulte:
Vedtak : Dette likner for mye på det som har foregått i andre organisasjoner for å få  
ekstra statlig støtte pga. antall medlemmer. Vi kan ikke støtte dette og sender Kristian 
Reiten på seksjonsmøtet (Luftsportstinget) for å fremme vårt syn.

• Sammen i lufta/klubbutvikling:
To av våre medlemmer deltok på seminaret sammen i lufta som hadde som mål å 
sette kvinner og luftsport i fokus. Vi har også mottatt tilbud om klubbutviklingkurs 
for klubben.
Vedtak : Når referatet fra seminaret er klart arrangerer vi medlemsmøte for å sette 
mål for klubben .



9. Valg av styremedlemmer og andre tillitsvalgte
 Etter en lang valgkamp og votering ble Tore Larsen, Brynild Jorid Rotvold og 

Jan Reppe valgt inn i styret for 2 år. Trond Lerfald og Dag-SteinarJohnsen sitter fra 
det gamle styret i 1 år til. Fordelingen av vervene ble gjordt på årsmøtet

• Leder: Tore Larsen
• Nestleder: Brynild Jorid Rotvold 
• Kasserer: Trond Lerfald
• Sekretær: Dag-Steinar Johnsen
• Varamedlem: Jan Reppe.

• Revisorer : Stig Rune Søberg, Kaare Magnus Kalvik
•    Valgkomite : Morten Nordheim, Daniel Austli Rønsåsbjørg

12. Utdeling av premiene i Poeng Cup’en 2010
Vinnerne Morten Nordheim med 128 poeng og Marius Pedersen med 13 poeng.

Møtet er hevet.
Referent : Dag-Steinar Johnsen

Etter møtet leverte Stig Rune ut blomster og utelandingsgebyr  til naboene.


