Referat fra Generalforsamling Nr. 95. 24.01.2020
Formann Lasse Lassen åpnet Generalforsamlingen (GF) og ønsket velkommen til 32
Medlemmer og en gjest fra Brevik Sjømannsforening Jarle Antonsen.
Formann leste opp navn på de som var gått bort siden forrige GF.
Alf Marino Grønseth og Björn L. Lauritsen...
GF mintes Alf og Bjørn med et minutts stilhet.
Årsberetningen 2018 var sendt medlemmene på forhånd. Det var ingen bemerkninger til innkalling.
Foreningen hadde pr 31.12.2019, 83 medlemmer.
Formann foreslo Allan Simonsen som møteleder og Tor Alrik Dahl til referent. Til å underskrive
protokollen foreslo han Leif V. Hansen og Knut Bjerke.
Forslagene ble vedtatt med akklamasjon.
Møteleder tok over og han ledet GF. Han ba om tilslutning til dagens agenda som fulgt vanlig praksis.
1. Årsberetning 2019 ved Formann .
2. Regnskap 2019 ved kasserer,
3. Budsjett 2020 ved kasserer,
4. Rapport fra komiteene Komitélederne
5. Innkomne forslag
6. Valg Valgkomité
7. Avslutning.
Agendaen ble godkjent med akklamasjon.
1. Årsberetning 2019
Han ga der etter ordet til Formann Lasse som leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent med
akklamasjon.
Årsberetning er lagt inn på hjemmesiden under Fanen historier.
2. Regnskap
Møteleder ga ordet til Kasserer, som gjennomgikk Regnskap 2019, Det 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 stort kr 102 898,80
Foreningens økonomi karakteriseres som solid. «penger i banken». Regnskap finnes under fanen historier
på hjemmesiden, passord «olaaas».
Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

Regnskapet var revidert av våre revisorer. Merknader:
1) inntekter og resultat for 2019 er betydelig forbedret i forhold til 2018
2) Vi anbefaler at kontingent og husleier fremover kun betales over bank!
3. Budsjett
Budsjett 2020 ble gjennomgått av kasserer, forslaget balanserer med et negativt resultat, men det knytter
seg noe usikkerhet til inntektene, så som gaver og inntekter etter dugnader. Budsjett for 2020 godkjent
ved akklamasjon.
Det ble reist spørsmål om det var satt av penger til 95 års jubileum i år. Det var det ikke, dette ville bli tatt
opp på første styremøte.
4. Rapport fra komiteene.
Møteleder ga ordet til Huskomiteen leder, som gjennomgikk utgifter/investeringer for 2019. Det vises
til skriftlig rapport som lå med innkalling til GF.
Han nevnte følgende prosjekter som bør styre behandles
-Maling/ vask av gjerde
-Hageflekken
-Nytt belegg i trapp til 2. etasje
-Oppgradere/ pusse opp utvendige skilt
Godkjent ved akklamasjon.
Møteleder ga så ordet til leder av historisk arkiv som gjennomgikk arbeidet som gjøres i historisk
arkiv, se skriftlig rapport som ligger ved innkalling til GF.
Han nevnte blant annet: I 2019 har historisk arkiv kommet på nettet og fått elektronisk utstyr for
registrering og det letter arbeidet i arkivet. Det vil gjøre det lettere å finne frem stoff når det kommer
forespørsler. Se egen oppsummering som er vedlagt i egen file. Hjemmesiden under fanen historisk.
Godkjent ved akklamasjon.
5. Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt forslag til behandling på GF 95.
6. Valg
Valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens innstilling.
Følgende i styret var på valg: Formann, kasserer, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Forslag på ny Formann: Lasse Lassen som hadde sagt seg villig til å ta gjenvalg for 2 nye år,

Forslag på nye styremedlemmer Knut Bjerke og Svein Giskemo for 2 år, begge hadde sagt ja til å sitte i
styret.
Forslag på varamedlemmer Thor Næss hadde sagt ja til gjenvalg for 1 nytt år, Nils Helge Nilsen hadde
sagt ja og ble valgt som ny varamann for 1 år.
N-Formann Per Flåthe og Styremedlem Leif V. Hansen var ikke på valg.
I henhold til lovene skulle valg på formann foregå skriftlig, dette ble gjennomført og Lasse Lassen ble
valgt med 32 stemmer for og ingen i mot.
Siden det ikke var noen mot kandidater til noe av de andre valgene ba møteleder om at valgene ble
foretatt ved akklamasjon.
Valgene ble gjennomført ved akklamasjon.
Hans Petter Wærvågen sa ja til gjenvalg for 2 år. Revisor Roy Lundquist ikke på valg- 1 år igjen.
Disse ble valgt med akklamasjon.
Styret hadde foreslått valgkomite for kommende år: Svein Erik H. Nilsen, Jørn Wenaas og Sven P. Berg.
Valgkomiteen ble valgt enstemmig.
Leif V. Hansen og Knut Bjerke ble valgt til å underskrive protokollen var årsmøtet.
Styrets sammensetning i 2020
Funksjon
Formann
Nestformann
Kasserer
Styremedlem

Navn
Lasse Lassen
Per Flåthe
Ola Aas

Knut Bjerke

Valgperiode
2 år
1 år
2 år
2 år

Styremedlem
Styremedlem

Leif Vidar Hansen
Svein Giskemo

1 år
2år

Varamedlem

Nils Helge Nilsen

1 år

Varamedlem
Revisor
Revisor

Thor Næss
Roy Lundquist
Hans Petter Wærvågen

1 år
1 år
2 år

Møteleder takket for seg og overlot ordet til formann Lasse.
Han takket møteleder for flott gjennomført Generalforsamling.

Æresmedlem
Det var reist forslag på nytt æresmedlem, Leder for Historisk arkiv Knut Bjerke. Knut Bjerke var foreslått
av Svein Erik H. Nilsen. Svein Eriks og Styrets og begrunnelse ble lest opp av formann, vil bli lagt inn
på hjemmesiden.
Han ble valgt til æresmedlem med akklamasjon.
Knut Bjerke takket for utnevnelsen og ga uttrykk for at Sjømannsforeningen var en meget god plass å
være. Da han flyttet tilbake til hjemstedet sitt som pensjonist var det å melde seg inn i
sjømannsforeningen noe av det første han gjorde. Han var takknemlige for at foreningen hadde gitt ham
tillit til å arbeide med historisk arkiv, selv om kona syntes det kunne bli mye noen ganger.
Avslutning.
.
Møte ble hevet av den ny valgt og gjenvalgt formann som takket for tilliten og ønsket alle velkommen til
årets GF middag som i tradisjons tro var torsk med tilbehør
Valgt av GF til å signere:

Leif V. Hansen

Knut Bjerke

