Referat fra årsmøte i Salten Modelljernbane Klubb
Tid:
Sted:
Til stede:

30.januar 2019 kl. 18
Klubblokalet i Seabirdbygget, Bodø
Claes Lislerud, Merete Ersvik, Ove Faldaas, Jan Tveter, Hans Jakob
Pedersen, Mikko Säätelä, Ståle Novik, Paal Mathisen, Jørgen
Mathisen, Ove Faldås, Sven Aune

1. Valg av møteleder:

Claes Lislerud ble valgt

2. Valg av referent:

Sven Aune ble valgt

3. Godkjenning av årsmøteinnkalling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent
4. Godkjenning av årsberetning for 2018:
Årsberetningen ble enstemmig godkjent
5. Godkjenning av klubbregnskapet for 2018 samt regnskap for Fremo Treff:
Begge regnskap ble enstemmig godkjent
6. Valg av styre for 2019
Ståle Novik (styremedlem) og Sven Aune (kasserer) var ikke på valg
Følgende ble enstemmig valgt:
Formann:
Claes Lislerud, valgt for 2 år
Styremedlem:
Merete Ersvik, valgt for 2 år
7. Budsjett 2018
Fremlagt forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt
8.

Fastsettelse av kontingentsatser for 2020
Samme som for 2019: Aktiv kr 1.000 (2 x kr 500), Junior (under 18 år) kr 500 og
Støttemedlemmer minimum kr 200.

9.

Styrets målsettinger for 2019
Følgende saker ble tatt opp av medlemmene:
• Opprettelse av juniorgruppe. SN utarbeider forslag til skriv som sendes f.eks.
skolekontoret. Opplegg: orientering/undervisning for små grupper, togtur til
Rognan, opplegg for barn med spesielle behov o.l.
• Lokale for grovarbeid. Jobbe for å kunne ta i bruk tilstøtende rom for
grovarbeid; snekring, saging o.l. ME tar kontakt med huseier
• Kjørekvelder: Komme i gang igjen når vi er etablert i nytt lokale. Første
kjørekveld (eller mandag og onsdag) må avvikles før modulene sendes
Arendal (5 stk.). CL avklarer dato for frakt av moduler.
• Åpen dag 1: etter påske når modulene fra Arendal er kommet tilbake
• Åpen dag 2: for alle leietakere i Seabirdbygget (?)
• Åpen dag 3: Modelljernbanens dag; 2. desember. Vi kan søke MJF om
dekning av utgifter til arrangementet (f.eks. liten rundbane på Stormen
Bibliotek)
• Fremo Treff 2020: Enighet om å arrangere nytt Fremo Treff i Bodø i 2020.
Annonseres på treffet i Arendal. Tidspunkt: etter skoleslutt. Størrelse: som sist

Sven Aune
Ref.

