
Protokoll fra årsmøte for Tønsberg Dykkeklubb           

Torsdag 13.februar 2014, kl. 1900   Kilengata 24, Tønsberg kommune, bydrifts driftsavd.  

1. Godkjenning av de stemmeberettigede: 19 stk. 

 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

Godkjent. 

 

3. Valg av dirigent: Roy Dahl valgt. 

Valg av referent: Aarstein Vigulf valgt. 

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: Dag Deberitz og Sissel-Iren Røren. 

 

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 

Årsmeldinger godkjent. 

Kommentar fra årsmøtet: ant. styremøter burde vært nevnt, samt svømmehalltreninga. 

 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

Regnskapet godkjent. 

Kommentarer fra årsmøtet: inntekter bør deles mer opp i underposter i resultatet, samt utestående 

fordringer (medlemskontingenter) bør purres tidligere. 

 

6. Behandle innkomne forslag og saker.                                                                                                    

Klubben bør etablere en reisekommite med min. 4 personer som skal arr. min. 2 lengre turer i løpet 

av året. Forslag vedtatt. 

Kommiteen  vil gå inn i tur- og aktivitetsgruppa og klubbmedlemmene skal vite hvem denne gruppa 

består av. 

 

Båtpark status, orientering om sesongen med Håreken. 

Årsmøtet ville at båtgruppa skal arbeide fram en mulighet for ny båtløsning. Dette inkluderer også 

finansieringsplan for event. nykjøp. Event. innkjøp av ny båt må avgjøres på et ekstraordinært 

årsmøte. 

 

7. Fastsette medlemskontingenter for 2015. Ingen økning fra 2014. Vedtatt. 

Hovedmedlem: 600,-   

Familiemedlem: 1000,-   

Barn: 150,- 

Støtte/ student: 250,- 

 

Luft, årskort hovedmedlem: 700,-  

Luft, familiemedlem: 1000,- 

Enkeltfylling: 75,- 

  

 

8. Vedta klubbens budsjett. Vedtatt. 



 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan. Vedtatt, med endring av aktivitetsgruppe til tur- og 

aktivitetsgruppe.  Styret får mandat til å justere event. medlemmer i gruppene. 

 

 

10. Valg.  

Leder : Jon Bruu                                 ikke på valg, 1 år igjen. 

Nestleder: Aarstein Vigulf                 valgt for 2 år 

Sekretær: Heidi Sjølshagen                valgt for 2 år 

Kasserer: Jens Pran                             valgt for 1 år 

Styremedlem: Kim Tarasenko            valgt for 2 år  

Styremedlem: Eivind Nervik              ikke på valg, 1 år igjen.  

Varamedlem: Mikkel Stokke              valgt for 1 år 

Varamedlem: Agnete Mølstre             valgt for 1 år 

 

2 revisorer: Dag Deberitz og Mats Gundersen tok gjenvalg.  

Alle ble enstemmig valgt. 

 

Representanter til ulike ting og møter:                                                                             

Dykkekretsens ting, 27.feb. på Flykafeen , vedtatt valgt:  

Aarstein Vigulf og Dag Deberitz. Kim Tarasenko og Heidi Sjølshagen møter også da de er i 

kretsstyret.  Dag Deberitz er også klubbens kandidat til det nye kretsstyret. 

Tønsberg Idrettsråds årsmøte,  (1 repr.),   NDF-tinget ( 1 repr.)  Årsmøtet gir styret fullmakt 

til å utnevne representanter til disse møtene. 

Valgkommite, vedtatt valgt: Roy Dahl (leder), Kai Mattanen, Sissel-Iren Røren og John 

Walter Nilsen (vara).  

 

 

 

Nøtterøy, 15.02.2014 

Aarstein Vigulf 

referent  

 

 

 

 

 

___________________________                                 ____________________________ 

Dag Deberitz                                                                    Sissel-Iren Røren 

 


