PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET
DBHK 6. APRIL 2017

.
1.

Valg av ordstyrer:
Grete Funderud Stillum

2.

Godkjenning av innkalling:
Innkallingen ble godkjent

3.

Godkjenning av saksliste:
Sakslisten ble godkjent

4.

Valg av referent:
Trine-Lise Throndsen

5.

Valg av to personer til å underskrive protokoll:
Renate Lund og Mona C. Strømdal

6.

Godkjenning av regnskap
Anne Rese la frem revidert regnskap.
Regnskapet ble ikke godkjent på ordinært årsmøte, bl.a. på grunn av feilposteringer på
AG-gruppas regnskap. Dette gjaldt bl.a. lagstarter og varemerke kostnader.
Disse feilposteringene påvirket ikke klubbens totale resultat, men det var ønskelig å få dette
rettet opp for å gi et korrekt bilde av klubbens økonomi også vedrørende gruppene.
Det kom opp spørsmål rundt AG-gruppas negative resultat. Dette skyldes bl.a. det at vi i 2011
ikke mottok faktura for leie av Ytterkollen. Denne kom i 2016, og således måtte leien betales 2
ganger i 2016. Dette utgjør kr. 18000.-. En annen grunn er også at kursaktiviteten ikke ble så høy
som forventet. Det er mange konkurrenter og mange som arrangerer tilsvarende kurs.

Det ble bemerket fra de oppmøtte at det da må gjøres noe for å prøve å få inn penger på annet
vis. AG-gruppa har flere planer for hvordan de skal høyne inntekter i 2016.
Regnskapet ble godkjent.
7.

Budsjett 2017
Budsjettet ble heller ikke godkjent på ordinært årsmøte, da det ble oppdaget noen poster som
ikke var med. Det ble også oppdaget at gruppene hadde behandlet etterslep av pengene fra
dugnaden på NKK 2016 forskjellig. Dette er nå rettet opp.
Det ble bemerket fra de oppmøtte at det var budsjettert med minus hos AG-gruppa. Selv om det
ikke er en stor sum (kr. 4.400.-) er det årsmøtets mening at budsjettet skal gå i null. Hvis det blir
budsjettert med underskudd, så skal dette begrunnes.
De ble også bemerket den store skjevfordelingen hos gruppene, da både LP/rally og bruks
budsjetterer med gode overskudd.
Årsmøtet ønsker at styret legger føringer for utarbeidelse av budsjettene, slik at denne blir lik i
alle gruppene. Det må fastsettes hvilke utgifter/inntekter som skal i hvilke budsjett
(gruppene/hovedbudsjettet). Gruppene må også etterstrebe det å holde budsjettet.

8.

Innkomne forslag til ordinært årsmøte fra Rallygruppa
Kjersti Johansen leste opp Styrets innstilling til dette forslaget (se vedlegg)
Forslaget utgår.
I følge klubbens vedtekter skal det ikke velges vararepresentant. Dette har feilaktig blitt gjort i
flere år. Styret ønsker derfor å rydde opp i dette, og som følge av dette har ikke klubben
vararepresentant i 2017.

9.

Forslag vedrørende fordeling av overskudd
Antall stemmeberettigede medlemmer på ekstraordinært årsmøte: 17 stk
Forslag 1: Stemmer for 1
Forslag 2: Stemmer for 2
Forslag 3: Stemmer for 14
Forslag 3 ble vedtatt.

10.

Godkjenning av budsjett
Budsjett ble godkjent med endringene som ble vedtatt i pkt. 9
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