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Protokoll Årsmøte 2022 Voss Fallskjermklubb
Dato: 26. mars 2022
Sted: Bømoen (og digitalt, Teams)
Tid: Kl. 17:00
Saksliste:
1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og to til å underskrive protokoll
4. Behandle årsmelding 2021
5. Behandle årsregnskap 2021
6. Fastsette medlemskontingent for 2023
7. Behandle saker fra styret
8. Behandle innkomne saker
9. Godkjenne programplan for 2022
10. Vedta budsjett 2022
11. Valg til nytt styre, valgkomité og kontrollkomité
12. Eventuelt og diverse
1. Godkjenning av de stemmeberettigede
Vedtak: Årsmøtet godkjenner de fremmøtte som stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og to til å underskrive protokoll
Dirigent: årsmøtet foreslår Lene Sælen
Sekretær: årsmøtet foreslår Trine Wiik
Undertegne protokoll: årsmøtet foreslår Jarle Hus og Henrik Ulvesæther
Tellekorps: årsmøtet foreslår Iselin Larsen og Arild Aasen
Vedtak: Årsmøtet godkjenner ovennevnte
4. Behandle årsmelding 2021
Daglig leder går igjennom årsmeldinga som er sendt ut i forkant.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner Voss FSK årsmelding for 2021.
med følgende kommentarer/endringer:
- Legge til Voss FHS sin innhoppsturné
- Korrigere Lene Sælens plass i styret
5. Behandle årsregnskap 2021
Daglig leder går gjennom rekneskap for 2021 som sendt ut i forkant.
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Vedtak: Årsmøte godkjenner Voss FSK sitt regnskap for 2021 som viser et overskudd på 2,6 mill kr. Med
følgende kommentarer:
- Ferdig revidert og signert regnskap sendes ut til medlemmene.
6. Fastsette medlemskontigent for 2023
Vedtak: Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for 2023 til 200kr, uendret gjennom mange år.
7. Behandle saker fra styret
•
•
•

•

Ingen innmeldte saker.
Det ble orientert om ny HI, Jarle Hus, og vi takket samtidig Rune Narum for det gode samarbeidet de
to siste årene.
Styreleder orienterte om at oppussing av klubbhus, uteområder, parkering og lekeplass de siste åra
har vært et bevisst valg for å være en inkluderende og attraktiv plass for mange. Fasilitetene har hatt
behov for vedlikehold og oppgraderinger, for at klubben skal kunne imøtekomme besøkendes
behov. Arbeidet er en del av strategidokumentet, som er vedtatt av årsmøtet.
Det ble orientert om Bømoensaken og framgang. Årsmøtet støtter styrets arbeid og ber om at det
jobbes for å bli på arealet vi har i dag. Klubben må bevare klubbhus og uteområdene da disse er
uvurderlige for klubben.
Følgende kommentarer:
o Arbeidsgruppa har møter og er i dialog med Voss Herad og Bømoen AS.
o Løsningen klubben jobber for er at vi skal bli her vi er i dag, både med klubbhus og
landingsområde.
o Bømoen As har forslått å flytte klubben. Voss Herad må verne om Voss Fallskjermklubb.

8. Behandle innkomne saker
Ingen saker er meldt inn.
9. Godkjenne programplan 2022
Daglig leder går igjennom programplanen som er sendt ut i forkant.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner Voss FSK’s programplan for 2022. Med følgende kommentarer:
- Vi får større fly denne sesongen, altså bedre kapasitet
- Dagaktivitet vs nattaktivitet og forhold til naboer: Vi må prioritere hopping og aktivitet på dagtid, og
begrense fest og musikk på kvelden. Klubben vil sende ut nabovarsel ved store arrangement, og det
oppfordres til å bruke lokalt næringsliv for fest.
- Musikk vil bli slått av klokka 23, bål vil bli slukket ved midnatt, fester avsluttes tidligere enn før.
10. Vedta budsjett 2022
Grunnet sykdom ble budsjettet dessverre ikke sendt ut på forhånd. Styret foreslår at vi likevel går gjennom
foreslått budsjett og tar opp innspill fra årsmøtet. Det ble orientert om at årsmøtet har anledning til å be om
at budsjettet eventuelt behandles i et ekstraordinært årsmøte. Daglig leder går gjennom budsjett for 2022.
Forslag Vedtak: Årsmøte godkjenner styrets budsjett for 2022.
11. Valg av nytt styre, valgkomite og kontrollkomite
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Valgkomiteens innstilling til styre:
Valgkomiteen har fått flere gode forslag i år, både til styret og kontrollkomite.
Leder valgkomite går gjennom valgkomiteens møtereferat og innstilling.
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Christian Selland – Velges for ett år
Nestleder: Alexander Hillerich – velges for to år
Medlem: Kristine Shay Dufey – Ikke på valg
Medlem: Kristian Bystøl – Ikke på valg
Medlem: Lene Sælen (opp fra vara, velges for to år)
1. Varamedlem: Stian Knudsen – Ikke på valg
2. Varamedlem: Christer Berge Økland – velges for ett år ihht vedtekter
Vedtak: Årsmøtet takker av styremedlem Stine Solberg. Årsmøtet godkjenner alle ovennevnte valg.
Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite, forslag til vedtak:
Leder: Johann Gotteberg
Medlem: Helene Bjørnø
Vedtak: Årsmøtet godkjenner ovennevnte valg
Årsmøtets innstilling til valgkomite, forslag til vedtak:
Arild Aasen (Leder)
Jarl-Even Krøyserth
Lars Haukom
Vedtak: Årsmøtet godkjenner ovennevnte inkludert endringene.
12.Eventuelt og diverse
Følgende saker ble orientert om / diskutert etter at årsmøtet var avsluttet:
• Det blir stilt spørsmål om hvorfor det ikke er så stort oppmøte på årsmøtet, slik at vi kan legge til
rette for bedre oppmøte neste år. Innspill fra årsmøtet:
o Innkallingen kan også legges ut på hjemmesiden
o Det ble ikke laget arrangement på facebook
o Årsmøtet kan kombineres med en dugnadshelg for å samle flere
o Flere etterspør årsmøte på en hverdag i stedet for helg
o Medlemsmail er så informativ at folk ikke ser behovet for å komme
o FHS stiller vanligvis med mange, men er bortreist nå
o Folk er fornøyde med drifta
• Tilbakemelding på medlemsundersøkelsen sier at styret ikke er så synlig. Det informeres fra
styreleder om at vi har daglig leder som tar seg av daglig drift, og at det derfor ikke er nødvendig at
styret er veldig synlige.
• Kommentar på at fest uten vakter på Ekstremsportveko ikke var en suksess. Dette var et
engangstilfelle der Ekstremsportveko ikke stilte med vakter på kveldsarrangement på klubben, og at
dette ikke vil bli tilfelle igjen. Fremover vil større fester på Veko foregå ved festivaltelt.
• Det blir vårdugnad på klubben 2.-3. april og 9.-10. april. Vi oppfordrer alle til å komme og gjøre klar
feltet til tidenes sesong!
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Møte slutt kl. 18:10
Referent:

__________________________________
Trine Wiik
Stadfesting av protokoll:

______________________________
Jarle Hus
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