PROTOKOLL
ÅRSMØTE I ØSTKANTEN BLUESKLUBB

Tirsdag 23. april kl. 1800. Thon Hotell Rosenkrantz, Rosenkrantz gt. 1, 0159 OSLO

SAK 1 - Åpning ved styreleder
Møtet ble åpnet av styreleder Einar Brattli.

SAK 2 - Valg av møteleder
Wiggo Larsen ble valgt som møteleder.

SAK 3 - Valg av referent
Knut Borge ble valgt som referent.

SAK 4 - Registrering av oppmøte
Det ble registrert 9 personer i oppmøte, hvorav 8 var stemmeberettigete.

SAK 5 - Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
Som medlemmer til å undertegne protokollen ble Ian Christopher Brewster og
Dagfinn Pedersen valgt.

SAK 6 - Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

SAK 7 - Godkjenning av dagorden
Dagsorden ble enstemmig godkjent.

SAK 8 - Behandling av styrets årsmelding
Kommentarer til årsmeldingen:
-

Årsmeldingen burde være undertegnet av alle i styret.
Det har vært avholdt litt færre konserter, men har hatt flere band som har spilt.
Totalt antall solgte billetter bør stå i årsberetningen.

Dette tas til etterretning. Årsmeldingen enstemmig godkjent.

SAK 9 - Behandling av regnskap for 2018
Regnskapet ble fremlagt av Jan Marius Stenberg.
Kommentarer til regnskapet:
-

-

Inntekter: Nedgang i medlemskontingenter, man jobber for å øke
medlemsmassen og den er høyere nå enn ved årsskiftet. Man bør jobbe med å få
inn sponsorer til klubben, og fortsette å søke på fond.
Utgifter: Stor økning i hotellutgifter, man har nå fått til en rabattavtale med
hotellet.
Bør få regnskapsoppgjør 4 ganger per år, for å få bedre oversikt.

Dette tas til etterretning.
Revisjonsberetningen blir tatt til etterretning.
Regnskap, balanse og revisjonsberetningen er behandlet.
SAK 10 - Behandling av budsjett for 2019
Budsjettet gjennomgått og behandlet.

SAK 11 - Behandling av innkommende forslag
Forslag fra styret:
-

Øke vanlig medlemsavgift fra 350 kr til 400 kr.
Dette ble enstemmig vedtatt.

-

Endre tidsfristen til årsmøtet fra utgangen av mars til utgangen av april i
vedtektenes § 6 Årsmøtet.
Dette ble enstemmig vedtatt.

SAK 12 - Valg av styre
Som styre ble enstemmig valgt:
-

-

Styreleder:
Einar Brattlie

Gjenvalgt for 1 år

Styremedlemmer:
Jarl Røch Anshus
Ian Christopher Brewster
Anja Monsen
Johanne Grøndal
Linda Wolfberg Ommedal
Børge Øgård
Jan Andre Helberget
Einar Jensen
Knut Borge
Dagfinn Pedersen

Ikke på valg
Gjenvalgt for 1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalgt for 2 år
Gjenvalgt for 2 år
Ikke på valg
Gjenvalgt for 2 år
Gjenvalgt for 2 år
Valgt for 2 år (NY)

SAK 13 - Valg av valgkomite
Jarl Røch Anshus enstemmig valgt.
Årsmøtet gav styret mandat til å supplementere valgkommiteen.

SAK 14 - Valg av revisor
Kjersti Eng enstemmig valgt til revisor.

Oslo, den 23.04.2019

Ian Christopher Brewster

Dagfinn Pedersen

