INNKALLING.
NORDMØRE & ROMSDAL AKVARIEKLUBB.

Årsmøte for Nordmøre & Romsdal Akvarieklubb.
Tirsdag 12. Januar 2016 kl 19.00 på Ungdomshuset i Batnfjord.
Da er fristen for innkommende forslag gått ut, og har kommer en endelig innkalling.
Ønsker man å stille til valg er det mulig å melde sin interesse på Årsmøtet.
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.
Det er viktig at så mange som mulig møter til årsmøte og at kontigenten er betalt, det vil bli mulig å betale
kontingenten for 2016 på årsmøtet. Man har ikke mulighet til å stemme på årsmøtet uten at kontingenten
er betalt.

Saksliste:
1.

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

2.

Godkjenning av innkalling.

3.

Styrets beretning til godkjenning.

4.

Årsregnskap til godkjenning.

5.

Møteplan for 2016.Fastsetting av medlemskontingent for 2017.

6. Innkommne forslag.
Det bør velges en rekruteringsansvarlig som skal sørge for at klubben blir synlig i
hele regionen.
Det bør settes ned en oppdrettsgruppe. Enkelte oppdrett kan være vanskelig å
håndtere for oppdrettsansvarlig, en arbeidsgruppe som skal sørge for at
spørsmål og problemer blir tatt tak i på skikkelig vis.
7. Eventuelle forslag til vedtektsendring.
* Regnskap legges ut på årsmøtet "ikke sendes ut til alle, da dette vil lette arbeidet med
å avholde årsmøte."
* Styret velger etterfølger om noen trekker seg midt i en valg periode. Det vil være
naturlig at en VARA da trer inn som fullverdig styremedlem og styret velger en ny vara.
* Styret fordeler possisjonene blandt de valgte personene.

* Forslag at perioden for valg utvides til 2 & 3 år for å skape forutsigbarhet og stabilitet i
ledelsen av klubben.

8.

Valg av Styre.

Det er kommet inn følgende kandidater til styre.
- Torill N. Berge.
- Heidi Midtbø.
- Rodney Midtbø.
- Steinar Hovsbakken.
- Rannveig Strand.

Velkommen!
Klubbleder: Rodney Midtbø.

Vedlegg.
1. Regnskap 2015.

