Årsmøte AAMK 2017

Tilstede(mer eller mindre): 19 stk (glømte å skrive opp navna).
Formann ønska velkommen og klubba møtet i gang. Nest Formann kunne fortelle om at han hadde
nye pølser for året, Strandapølser fra Langstranda, som skulle inntas etter møtet.
Å så var vi i gang.
Sak1: Innkalling – Godkjent.
Sak2: Møteleder – Formann
Sak3: Referent – Thomas Sandbækbråten
Sak4: Protokoll underskriverer – Knut Haneborg og Rune Øisjøen.
Sak5: Dagfinn les høytidelig opp årsberetningen med humoristiske innslag. Vi driver med mye rart, så
det er godt med en oppfriskning av hukommelse. Klapping for fin lesing, Godkjent.
Sak6: Regnskap. Skåling før lesing pga innvikla opplegg og kreativ regnskapsføring. Pause med innslag
av svartkopplaging etter god gammal oppskrift. Høgtlesing ved v/Bogstad, forklarer i korte trekk
regnskapet (Nest-forman i ivrig små-prating under framlegg). Meget innviklet regnskap med betaling
av kontingent, diskutering og ivrig klubbing fulgte så. Mopeder gjenfunnet på lager som følge av et
godt ført regnskap, da noen medlemmer har glemt hvor de har hensatt mopeden sin(står på lager i
mopedværste og derav 100kr ekstra i kontingent).
Klapping og Godkjent.
Sak7: Medlemskontingent – Er som det har vøri, ferdig me det! 700 norske valuta i året + 100kr pr
kjøretøy på lager - Godkjent.
Sak8: Terminliste – Litt småprat og diskusjon rundt datoer og klokkeslett. Følk begynner å bli gamle,
for været er nå blitt en sentral del av diskusjon (mange meteorologer tilstede). Det fortsatte med
mye hard banking og mange begynt å bli bekymret for hørselen til N.Formann da han satt nærmest
klubbinga. Nytt av året er å få til en tur inn til Max Ivan igjen, da mange hadde lyst til dette.
Under denne saken ble det og tatt to innkommne saker, som var sent årsmøtet som hadde med
terminlista å gjøra. Begge gikk på minneløpet og klokkeslett. Minneløpet bør være på lørdag så vi har
bedre tid til å kjøre en lengre tur. Etter diskusjon og håndsopprekking ble det vedtatt minneløp på
lørdag 10/6 kl.14.03 med avreise fra klubben og til hytta hass Morten (hvis det er greit for han).
Høstarrangement 23/9 og ungdommen er arrangør
Godkjent ved klubbing.

Sak9: Valg – Valgkomite`n hadde som vanlig forbredt seg godt, 2 av medlemmene hadde hatt
telefon-konferanse på forhånd og blitt enige om en innstilling. Siden ingen hadde kommet med nye
forslag eller store protester, så gikk valgkomite`n inn for gjenvalg av det gamle styret – Godkjent ved
akklamasjon.
Formann –

Ingar(Gjenvalgt)

Nestformann –

Roy (Sitter for evig og alltid)

Kasserer –

Harald(Gjenvalgt)

Sekretær og vår representant i verdsveven –

Dagfinn

Valgkomite –

Kåre(leder)
Thomas(Medlem)
Jon Sigmund(Medlem)

Sak10: Saker fremlagt av for styret – To søknader om nye medlemmer, klubbing og diskusjon.
Frank Sørhaug søker medlemskap, har vært hangaround en stund – Godkjent.
Geir Roar Vestli søker medlemskap, Dagfinn kom med mye viktig informasjon rundt mopeden til
Vestli – Godkjent.
Det ble å bestemt at Jon Sigmund skal arrangere temakveld om Albinson og historia rundt klubben,
da det er mange unge medlemmer i klubben som ikke kjente Albinson.
Årsmøtet har fått enda en innommen sak, dette gjelder røyking. Kan vi se på muligheten til å
oppgradere ventilasjonsanlegget pga medlemmer som har astma eller ikke tåler røyk, de vil også ha
muligheten til å komme på arrangement i klubben og på klubbmøter. Medlemmene rundt bordet
kom med innspill. Forslag: se på muligheten til å oppgradere ventilasjon (evt skjæra større høl i
veggen), styret ser på saken. Gå ut og røyk hvis medlemmer som ikke tåler røyk er tilstede, vis
hensyn. Forslaget vedtatt ved håndsopprekking og små-klubbing. Godkjent.
Sak11: Utdeling av Knugerens Vandredrev – Dagfinn kunne fortelle at juryen hadde hatt 76 møter
igjennom året og kåserte videre om en verdig vinner med mange meritter på moped, bla.
Verdensrekord på Langlimåsan. Morten Haneborg er årets vinner av Vandredrevet (blir å finne på
peishylla hass i år) (juryens begrunnelse tilføyes referatet).
Pissepause …….
Årsmøte avsluttet klokka 20:28(forferdelig langt i år)
Ref. Thomas Sandbækbråten
Protokollunderskrift: Knut E. Haneborg og Rune Øisjøen

