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Protokoll fra årsmøtet til Tønsberg Dykkeklubb 

Tirsdag 09.mars 2021 kl. 1900 

digitalt på Teams 

 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  

19 stemmeberettigede møtte. 

 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
Godkjent 

 

3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

Dirigent: Jens Pran 

Referent: Aarstein Vigulf 

Protokoll underskrives av Tone Jørgensen og Tom Christian Fagernes 

 

Enstemmig valgt av årsmøtet. 

 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.  

o Aktivitetsrapport styret           - Lest av Kai.  

o Båtgruppa                          - Lest av Thomas.  

o                                                  Kommentar om at lekk hydraulikkstyring bør fikses i år.  

o Kompressorgruppe        - Lest av Agnete.  

o                                                  Kommentar om at Stian og Carl Oscar må opp på liste for 

o                                                 å kunne lære opp medlemmer til å fylle. 

o Tur & aktivitet                -Lest av Kai.                                                                                                         

o                                                  Stian hadde utfyllende presentasjon også på kommende  

o                                                  turer og arrangementer. 

o Kursinfo                                  - Agnete informerte om kurs. 7 kursdeltakere i 2020 

Alle grupperapportene for 2020 ble godkjent av årsmøtet. 

 

 

5. Behandle idrettslagets regnskap.  

 
Jens gikk gjennom regnskap og balanse for 2020.  
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Kommentar: Bingoinntekter for 4. kvartal 2020 bør inn i budsjett for 2021. 

 

Årsregnskapet er godkjent av kontrollkomiteen. 

 

Regnskap, balanse og rapport fra kontrollkomiteen ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

 

 

6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og handlingsplan.  
    På organisasjonsplanen er eneste endring nytt navn på dykkekretsen er Skagerak Dykkekrets. 

     

    Handlingsplanen tar høyde for økte aktiviteter og forbedring av klubbmiljøet.  

  

    Kommentar: Svein Arne lurte på aktivitet for «rustne» dykkere. 

              Carl Oscar lurte på om klubben kan vurdere å sette opp turer utenom søndag og  

                         torsdag, eks. lørdager. Avhenger av tilgjengelig båtfører. Stian i aktivitetsgruppa  

                         setter pris på innspill. 

     

    Organisasjonsplanen og handlingsplanen ble godkjent av årsmøtet. 

 

7. Gjennomgå klubbens budsjett for 2021    
 

Kommentar: Budsjettet justeres ned med avskrivninger på 2020 nivå og ingen investeringer 

planlegges. Samt inntekter for bingodrift for 4.kvartal 2020 legges inn. 

Klubbens likviditet vil da økes. 

 
Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.   

 

 

8. Fastsette kontingent (medlemmer og luft) for 2022  
    Se budsjett. 

Kontingent fra 2022 blir som følger: 

Hovedmedlemsskap      600,- 

Husstandskontingent, student el. fridykker  250,- 

Barn kontingent (tom 19år)    125,- 

Familie kontingent                1000,- 

 

For medlemmer, kan de i tillegg få: 

Årskort fri luftfylling     550,-    

Årskort fri luft familie                800,-    

Årskort fri fylling Nitrox blending(1)              550+500= 1050,-    

Årskort fri fylling Nitrox familie(2)              800+(3*500)= 2300,-   

Priser for helium er uendret.     

 

1) Nitrox continous blending årskort (krever blender sertifikat) krever årskort luft i tillegg.  

2) For å regnes som familie/husstandsmedlem må man bo i samme husstand. 
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Kontingenter ble enstemmig vedtatt. 

 

9. Behandle innkomne forslag og saker, herunder saker som skal fremmes på ting 

som klubben er tilsluttet (Skagerak Dykkekrets og NDF).  

Det var ingen innkomne saker. 

 

 

10.Valg  

 
a) Valg til styret:  

De som er på valg i år er:      

Leder: Kai Määttänen 

Kasserer: Jens Pran 

Styremedlem: Agnete Hafsø 

Varamedlem 1: Roger Strand 

Varamedlem2: Rune Voldstad 

 

Ikke på valg i år (1 år igjen): 

Nestleder: Grit Barka 

Sekretær: Aarstein Vigulf 

Styremedlem: Thomas Kristiansen  

 

Valgkomiteens leder Tom Christian Fagernes presenterte valgkomiteen sin innstilling til nye 

styremedlemmer og en kort omtale av dem, samt medlemmer i kontrollkomiteen. 

Nytt styre ble som følger: 

Carl Oscar Øhrn – leder, valgt for 2 år 

Svenn Fonn – kasserer, valgt for 2 år 

Grit Barka – nestleder, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Aarstein Vigulf – sekretær, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Tomas Kristiansen – styremedlem, (ikke på valg, 1 år igjen) 

Tone Jørgensen – styremedlem, valgt for 2 år 

Live Kathrine Bøe – 1. varamedlem, valgt for 1 år 

Thomas Vandbakk – 2. varamedlem, valgt for 1 år 

 

Styremedlemmer ble enstemmig valgt. 

 

b) Representanter til kontrollutvalg, 2 medlemmer og vara 
Valgkomiteens forslag: 

Kim Ferborg Andersen 

Yngve Bjørkestøl 

Madelen Määttänen, vara 
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Kontrollutvalgets medlemmer ble enstemmig valgt. 

 

c)  Valgkomite (3 pers. + vara) 

Styrets forslag: 

 Tom Christian Fagernes, leder 

 Roger Strand 

Jens Pran 

 TBC, vara (må være kvinne) 

 

Valgkomiteen er valgt med mangel av en kvinne. 

Kommentar: Styret fortsetter en jobb med å finne en kvinne til komiteen. 

 

d) Representanter til ledermøte og møter i organisasjoner klubben er medlem i.  

NDF ledermøte, kretsting Skagerak DK, Årsmøte Tønsberg Idrettsråd, Årsmøte Ytre Oslofjord. 

Styret får fullmakt til å velge disse for 2021. 

 

11.  Avslutning: 

 Takk til avgåtte styremedlemmer og valgkomite. 

 

 

 

 09.03.2021 

Aarstein Vigulf 

referent 


