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Begrunnelse fra styret hvorfor vi innkaller til ekstraordinært årsmøte. 

 
På siste årsmøte datert 13.februar 2014. ble klubbens båtpark atter en gang behørig diskutert og 

årsmøtet endte opp med å oppnevne en prosjektgruppe som skulle komme frem til en kravspec på 

en hurtiggående dykkebåt innenfor de økonomiske rammer klubben hadde. 

 

Denne prosjektgruppa skulle legge frem sin innstilling til klubbens styre som i sin tur ville vurdere 

om det var grunn for å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 

(årsmøtet var tydelige på at hvis klubben skulle gå til innkjøp av hurtiggående båt var det noe som 

ville måtte medføre innkalling til ekstraordinært årsmøte da styret ikke fikk slike fullmakter på det 

ordinære årsmøtet.) 

 

Styret har fått jevnlige oppdateringer av prosjektgruppa gjennom året og har kommet til enighet 

om at det forslag og kravspec som gjennom innkalling er forelagt medlemmene vil etter en 

totalvurdering være til det beste for klubbens aktivitetsnivå og ambisjoner. 

 

Styret er også klar over at de ressurser klubben i dag besitter ikke lar oss som klubb få oppfylt alle 

våre ønsker og at ved et eventuelt båtkjøp anbefales klubben også å avhende noen båter med tanke 

på de ressurser klubben besitter og en rasjonell bruk av disse. 

 

 Styret ser også en gevinst i å få avklart dette ”veiskillet” i klubbens strategi knyttet til båt og 

turaktiviteten slik at innstillinger til budsjett og aktivitetsplan til klubbens ordinære årsmøte som 

vil bli avholdt i slutten av februar 2015 vil bli mest mulig realistiske i forhold til de vedtak som vil 

bli fattet på det ekstraordinære årsmøtet og om mulig være ganske styrende på fremtidig budsjett 

og aktivitesplanarbeid. 

 

I følge siste årsmøtereferat skal det også velges 5 personer inn i neste års styre.  

Det vil sikkert også være av interesse å få avklart dette veiskillet (les båtskillet) før vi kommer til 

det ordinære årsmøtet slik at de som melder sitt kandidatur i større grad vet hva årsmøtet vil 

forvente av dem. 
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