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ÅRSMØTE 13.09.2016 

 

Sted: Quality Hotel Strand 

Frammøte: 13 og 1 gjest 

 

Møtet ble ledet av Kirsten Bakke. 

 

Sak 1 Åpning 

 

Kirsten Bakke ønsket velkommen. 

Det var ingen merknad til møteinnkallingen. 

 

Sak 2 Årsmelding 2015/16 

 

Kirsten Bakke gikk gjennom den utsendte årsmeldingen punkt for punkt. 

Underveis ble det applaus for Ole-Jakob Brandli på grunn av hans arbeid med klubbens hjemmesider. 

Kirsten Bakke fikk applaus for sin presidentgjerning i 2015/16. 

 

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt uten merknad. 

 

Sak 3 Regnskap 2015/16 

 

Siv Trude Røstø gikk gjennom utsendte regnskap. Det er ført separate regnskap for RYLA og Legat.  

Driftsutgifter på kr 110.050,81, inntekter på kr 78.373,29 gir et driftsunderskudd på kr 31.677,52.  

Overskudd fra henholdsvis RYLA kr 8.364,61 og Legat kr 697,23 gir konsernunderskudd på kr 22.615,68. 

Egenkapital er på kr 282.357,77. 

Status er dermed solid. 

 

Det ble stilt spørsmål om beløpet på ca kr 14.000 til vannjoggingsprosjektet er årlig, og om det kan 

forventes inntekter fra det. 

Svar: Det er et engangsbeløp. Pengene er brukt til innkjøp av flytebelter. Det påløper ingen kostnader 

ellers. Det blir ikke inntekter fra prosjektet. 

 

Det ble bemerket at kontingenten har stått stille lenge, samtidig som kontingent til Rotarysystemet har 

økt. 

 

Det ble også stilt spørsmål om boklageret. Svaret er at det er svært få igjen, så det er ingen inntektskilde. 

Vi kan gi bort av de få som er igjen, for eksempel til foredragsholdere. 

 

For øvrig ble det stilt noen spørsmål om RYLA og Legatet som omtales under Sak 5 og 6. 
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Side 2 

 

Sak 4 Revisjonsberetning 

 

Revisjon av regnskap og konti er foretatt av Roar Struck. Han konkluderer med:  

«Oppgitte bankbeholdninger i regnskapet stemmer med bankens noteringer. Regnskapet anbefales 

godkjent som klubbens regnskap.» 

 

Vedtak: Framlagt regnskap for perioden 1.07.21015 – 1.07.2016 godkjennes som klubbens regnskap. 

 

Sak 5 Planer, budsjett og organisasjon 2016/2017 

 

Røstø la fram to varianter av driftsbudsjett for 2016/2017, en under forutsetning av uforandret 

kontingent, og en under forutsetning av kontingent hevet til kr 1.000 pr semester. 

Begge regner med utgifter på kr 103.500, den førstnevnte med inntekt kr 68.500 og underskudd kr 

35.000, den andre med inntekt kr 76.100 og underskudd kr 27.400. 

 

Klubben bør sende ut og ta imot utvekslingsstudenter, noe som kan komme opp i rundt kr 70.000, kr 30 

– 40.000 pr student. 

RYLA ble diskutert. Vi må kunne heve kontingenten, vi er billige i forhold til andre klubber. Og vi kan også 

ha flere deltakere. Man ser pedagogisk gevinst i å legge arrangementet til Honne. På den annen side 

koster det mer enn å legge det til Gjøvik. RYLA-komiteen anbefaler sterkt bruk av Honne. 

 

Det ble spurt om man kan bruke av Legatet. I følge statuttene kan man bare bruke av renteinntektene. 

Skal man bruke mer, må statuttene endres. Det kan gjøres dersom 2/3 av medlemmene stemmer for 

det. 

 

Til styret: Årsmøtet ber styret behandle spørsmålet om statuttendringer og legge det fram for klubben. 

 

Sak 6 Eventuelle innkomne saker 

 

Det forelå én sak, fremmet av styret, om å heve kontingenten til kr 1.000 pr semester. 

Begrunnelsen er i tre deler: 1 Utgifter til leie og distrikt er store. 2 Vi har ikke andre inntekter og må 

derfor trekke av kapitalen til prosjekter. 3 De fleste klubbene i distriktet har kr 1.000 som kontingent. 

 

Det ble pekt på at egenkapitalen er på over kr 280.000. Hvorfor la dette stå som død kapital? 

Det ble også nevnt at det ligger muligheter i å øke inntektene fra RYLA. 

På den annen side ble det hevdet at vi blir svekket på sikt dersom vi tar av kapitalen.  

Vi er fanget i en «kostnadsfelle».  60% av kontingentinntektene går til Rotarysystemet. Det har økt 

betydelig, mens kontingenten har stått stille. 
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Side 3 

 

I tillegg til styrets forslag ble det fremmet et annet forslag: Kontingenten foreslås ikke hevet. 

 

Det ble holdt avstemning. 

Styrets forslag ble vedtatt mot to stemmer.  

 

Vedtak: Kontingenten heves til kr 1.000 pr semester. 

 

7 Avslutning av årsmøtet 

 

Kirsten Bakke takket de fremmøtte for deltakelsen. 

 

Referent: Ola Rongen 

 

 

 

 

 

 

 


