Referat fra GF 2018
Formann Rolf Formo åpnet Generalforsamlingen (GF) og ønsket velkommen til 33 medlemmer. Det
ble deretter avholdt minnestund for medlemmer som hadde gått bort siden forrige GF: Jimmy
Franche, Lars Gunnar Hansen og tidligere medlem Per Odd Austad.
Årsberetningen 2017 var sendt medlemmene på forhånd. Formannen refererte meldingen. Det var
noen få merknader, Leder Huskomiteen skal være Leif V Hansen og en gave fra Grenland
Maskinistforbund på kr 25 000,- var uteglemt.
Foreningen hadde pr 31.12.2017, 91 medlemmer.
Møteleder var Allan Simonsen.
Årsberetningen ble godkjent med akklamasjon.

Regnskap 2017 var trykt opp og tilgjengelig for GF.
Kassereren kommenterte de enkelte poster og
redegjorde spesielt for «pålagte» og «valgte«
kostnader. Regnskapet viser et positivt driftsresultat
samt «penger i banken». Foreningens økonomi
karakteriseres som solid.
Regnskapet var revidert av våre revisorer. Regnskapet
ble godkjent med akklamasjon..
Budsjett 2018 ble gjennomgått, forslaget balanserer
med et positivt resultat, men det knytter seg noe usikkerhet til inntektene, så som gaver og inntekter
etter dugnader.
Budsjett for 2018 godkjent ved akklamasjon.
Det forelå ingen merknader fra de respektive ledere av komiteene ut over hva som framgår av
Årsmeldingen.
Innkomne forslag
Det forelå to innkomne forslag: Forslag på nytt æresmedlem og økonomisk ramme for prosjekt
leilighet. Styret redegjorde for hva som skulle gjøres i leiligheten, nytt dusj kabinett og oppgradering
av det elektriske anlegget.
Styret foreslo Pål Bernhard Flåten som nytt
æresmedlem for sitt utrettelige og positive arbeid
som leder av Festkomiteen. Forslaget godkjent ved
akklamasjon.
En velfortjent hylles til Pål.

Allan Simonsen redegjorde for valgkomiteens innstilling. Følgende i styret var på valg: Formann,
kasserer, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Forslag på ny formann: Lasse Lassen 2 år,
kassereren gjenvalg 2 år, styremedlemmene Jørn Wenaas og Trygve Thorstensen gjenvalg 2 år og
varamedlemmer Thor Næss og Svein Giskemo.
Formannsvalget foregikk skriftlig i henhold til lovene. Lasse Lassen valgt enstemmig for 2 år. Øvrige
forslag valgt med akklamasjon da det ikke forelå andre alternativer.
Hans Petter Wærvågen ble gjenvalgt som revisor for 2 år. Revisor Roy Lundquist var ikke på valg- 1 år
igjen.
Styret foreslo valgkomite for kommende år: Allan Simonsen, Rolf Formo og Jan Erik Vidvei.
Valgkomiteen ble valgt enstemmig.
Funksjon
Formann
Nestformann
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Lasse Lassen
Per Flåthe
Ola Aas
Tor A Dahl
Jørn Wenaas
Trygve Thorstensen
Thor Næss
Svein Giskemo

Valgperiode
2 år
1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år

På vegne av styret takket Ola Aas Rolf for hans arbeid som formann både ift hva han hadde gjort
internt, men også overfor ytre instanser som f eks Bamble kommune. Rolf ble også overrakt en gave.

Lasse Lassen fikk ordet og takket for tilliten. Rolf ble takket for innsatsen.

GF ble hevet kl 1900 og forsamlingen gikk til den tradisjonsrike torskemiddagen i messen, som ble
servert kl 2000.

To æresmedlemmer i full sving med maten

Fest dressa medlemmer klar for GF og festmiddag.

