
              

 
OSELVARKLUBBEN 
 
 
 
 

Referat fra Årsmøte 2015 i Oselvarklubben  

den 24. april 2016 
 
 
Årsmøte i Oselvarklubben for 2015 ble avholdt i Mildenøstet søndag 24. april 2016. 
Fra kl. 17.00 til kl. 18.10. 

Tilstede: 8 fremmøtte medlemmer. 

Leder Finn Totland åpnet årsmøtet kl. 17.02 og ønsket de fremmøtte vel møtt. 
 
A. Godkjenne fremmøtte medlemmer 
Alle de fremmøtte var godkjente medlemmer av Oselvarklubben. 
 
B. Godkjenne innkalling til årsmøtet 
Det var ingen merknader til innkallingen som ble godkjent. 
 
C. Saksliste: 
Det var ingen merknader til sakslisten. 
 
 
Sak 1. Årsberetning 2015 
Styremedlem Kjell Totland, gikk gjennom årsberetningen for 2015 avsnitt for avsnitt. 
Det var ingen merknader til årsmeldingen, som ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 2. Årsregnskap 2015 
Leder Finn Totland gikk gjennom regnskapet for 2015.  
Det var ingen kommentarer til årsregnskapet per 31.12.2015, som ble enstemmig godkjent. 
 
Sak. 3. Forslag fra styret 
3.1 Bevilge midler til Oselvaren «den levande båten». 
 

Forslaget fra styret gikk ut på å overføre kr. 50.000,- fra Oselvarklubbens egenkapital til 
Bokkomiteen til ferdigstillelse av boken Oselvaren «den levande båten». 
 
Leder for Oselvarklubbens Bokkomite Finn Totland og Kjell Magnus Økland redegjorde for 
bokkomiteens budsjett for 2016, der inntekter og utgifter, etter vanlig kutyme, var satt opp med 
nullbalanse. 
 
De svarte særlig på utgiftene knyttet til forhåndsbestilte bøker. Da bestillerne har betalt kr. 390,- for 
boken på forhånd, vil de som lovet, dersom det er nødvendig, få boken tilsendt uten frakttillegg. På 
forhåndsbestilling av boken etter 1. april 2016 vil det påløpe fraktkostnad. Bokkomiteen vil arbeide 



              

for å finne fornuftige måter å distribuere boken dersom bestillerne ikkje selv henter boken på 
lanseringsdagen. 
 
Bokkomiteen vil arbeide for å finne garantier for finansiering av restopplag. 
 
Etter en saklig og god debatt gikk man til avstemming. Resultat: 6 for og 2 mot. 
Forslaget vedtatt. 

 
Sak 4. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag til behandling.  
 
Sak 5. Valg 
Leder Finn Totland redegjorde for val av nytt styre med varamann. 
 
Valget av tillitsvalgte for 2016 ble gjennomført ved akklamasjon. 
Styret og valgte komiteer har følgende sammensetning for 2016: 
 
Styret:  Målekomite:  

Leder: Finn Totland  Kjell Totland 
Nestleder: Stein Olav Drange, ny  Finn Totland 
Sekretær: Kjell Magnus Økland  Terje van der Meeren 
Kasserer: Kjell Milde  Stein Olav Drange 
Styremedlem: Svein Økland, ny  Svein Økland 
Styremedlem: Kjell Totland Bokkomite: 
Varamedlem: Kristian Holst, ny  Finn Totland 

  Kjell Milde 
Revisor: Egil T. Pedersen Kjell Magnus Økland 
 Kjell Totland 
 Helge Kaurin Nilsen 
 Bernt Jacob Pettersen, juridisk konsulent 
 
Milde 24. april 2016 
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