Årsmøteprotokoll 2021

Årsmøtet i Møkkalassets Venner ble av hensyn til gjeldene smittevernregler avholdt digitalt
på Teams torsdag 11. mars 2021 klokken 19.00. Seks stemmeberettigede medlemmer var til
stede.
1. Innkalling og agenda
Enstemmig vedtatt
2. Valg av møteleder, referent og to å signere protokollen
Hans Olav Sørensen ble valgt til møteleder
Sven Gj. Gjeruldsen ble valgt til referent
Hans Olav Sørensen og Høye G. Høyesen ble valgt til å signere årsmøteprotokollen
Alle valg var enstemmig
3. Årsberetning 2020
Møteleder gikk gjennom styrets årsberetning som enstemmig ble vedtatt.

4. Regnskap 2020
Møteleder gikk gjennom regnskapet for 2020 i kasserers fravær. Det fremlagte
regnskapet ble enstemmig vedtatt
Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kroner 127 478,01.
Beholdning pr 31.12. 2020 var kroner 271 197,51
5. Budsjett 2021
Styret disponerer foreningens midler i henhold til foreningens formålsparagraf
6. Kontingent
Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2022 settes til:
Kroner 100,00 for enkeltmedlemmer
Kroner 200,00 for familiemedlemmer

7. Vedtektsendringer
I forbindelse med overtakelse av Kvaknes fyrlykt og retablering av lys i Ytre
Møkkalasset fyr foreslo styret å endre foreningens vedtekter. De nye vedtektene
vedlegges som bilag til protokollen.

8. Valg
Styret forslår å utvide styret med et medlem. Samtlige sittende styremedlemmer har
sagt ja til gjenvalg og årsmøte valgte enstemmig følgende styre:
Styreleder

Olav Sørensen

Nestleder

Høye G Høyesen

Sekretær

Sven Gj. Gjeruldsen

Kasserer

Katrine Ruim

Styremedlemmer

Geir Stiansen
Jan Pfleiderer
Pieter Spilling

9. Ny web-sider
Pieter viste forslag til nye web-sider for Møkkalassets Venner. Årsmøtet likte det
fremlagte forslaget og ga ros for resultatet. De nye web-sidene lanseres i løpet av et
par uker. Foreningen vil gjennom web-sidene fremstå som dynamisk og fremtidsrettet.
10. Eventuelt
Sven Gj. redegjorde for prosjektet med kopp, vinglass, ølglass og drammeglass for
Møkkalasset Venner. Det nye styret vil ta stilling til om man vil gå for dette når
prisene kommer fra leverandør. Varene selges gjennom forhandler og ikke gjennom
foreningen direkte.
Geir redegjorde for web-kamera i fyret. Det har vært kontakt med Norway Live, men
et samarbeid vil medføre store årlige kostnader. Årsmøtet vedtok at foreningen ikke
skal gå videre med Norway Live. Årsmøtet er enig at man ser på en løsning i egen regi
– med et mulig web-kamera i Kvaknes-lykta når den overtas fra Kystverket. Kameraet
rettes mot Ytre Møkkalasset fyr.
Hans Olav redegjorde for Flosta historielags planer om et mulig museum på
Kalvesund festning. Årsmøtet er av den oppfatning at Møkkalassets Venner ikke går
inn i historielagets prosjekt. Hans Olav orienterer historielaget om årsmøtets vedtak,
Årsmøtet ble hevet klokken 20.30.

Sven Gj. Gjeruldsen
referent
Hans Olav Sørensen

Høye G. Høyesen

Vedlegg til årsmøteprotokollen Møkkalassets Venner – 2021

Vedtekter for Møkkalassets Venner.
Vedtatt på årsmøtet 11. mars 2021
§1 Foreningens navn og sete
Foreningens navn er Møkkalassets venner og er en undergruppe av Flosta Motorbåtforening,
heretter omtalt som FMF. Foreningens hovedkontor er FMF’s klubbhus adresse 4920 Staubø.
§ 2 Formål
Foreningens formål er å samarbeide med det offentlige for å bidra til å ta vare på Ytre
Møkkalasset fyrstasjon, samt fremme arbeidet med bevaring av kystkulturminner i Flostas
stolte skipsfartshistorie for kommende generasjoner.
§ 3 Årsmøte
Årsmøtet i Møkkalassets Venner skal avholdes før årsmøtet i moderforeningen Flosta
Motorbåt Forening (FMF).
Styret innkaller til årsmøte senest fire uker før, som skal kunngjøres på foreningens
Facebook-side og på hjemmesiden www.mokkalasset.no .
Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjennelse av møteinnkalling og saksliste
2. Velge ordstyrer, referent og to til å undertegne årsmøteprotokollen
3. Vedta årsberetning
4. Vedta regnskapet
5. Vedta budsjett
6. Fastsette kontingent
7. Valg av styre ref §4:
1. Leder
2. Nestleder
3. Sekretær
4. Kasserer
5. Styre- og varamedlemmer

Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet - hvert medlem har én
stemme. Familiemedlemskap har en stemme. Et medlem kan utpeke representant med
fullmakt. Fullmakten må da være skriftlig og leveres styreleder/ordstyrer.
Beslutninger fattes ved simpelt flertall, med unntak av §§ 6 og 7. Ved stemmelikhet anses
leders stemme som dobbeltstemme.
Forslag til behandling på være levert styret senest to uker før årsmøtet.

§ 4 Styret
Styret skal bestå av minimum tre personer, hvorav en leder, en sekretær, en kasserer og
eventuelle styremedlemmer. Styret velges for et år og står ansvarlig for daglig drift av
foreningen.
Styrets leder kaller inn til styremøter med minst tre dagers varsel. Styret innkalles med
saksliste. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller
eventuelt varamedlemmer er til stede. Varamedlemmer har selvstendig møte- og talerett ved
styremøtene.
§ 5 Medlemskap
Innmelding i foreningen gjøres ved melding til kasserer, samt betaling av medlemskontigent
med melding. Medlemmet føres da opp på medlemsliste og får årlig giro for
medlemskontigent. Medlemskapet opphører ved manglende betaling eller ved melding til
kasserer.
Det tillates at støttemedlemmer kun er medlemmer av undergruppen Møkkalassets venner.
§ 6 Vedtektsendring
Endringer i foreningens vedtekter vedtas av årsmøtet. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall
av de møtende medlemmene.
§ 7 Foreningens oppløsning
Vedtak om foreningens oppløsning treffes på årsmøte og krever 2/3 flertall av de møtende
medlemmene.
Ved oppløsning tilfaller alle verdier hovedforeningen FMF.

