
    
 

REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I NÆRSNES KYSTLAG 

 

Tid: Torsdag  27. mars 2014,  kl. 19.00 

Sted: Havnekontoret 

 

Styreleder Asgeir K. Svendsen åpnet møte og ønsket alle velkommen til 

kystlagets årsmøte på Havnekontoret 

 

 

 

I alt talte årsmøte denne gang 24 deltagere.  

 

 

DAGSORDEN 

 

1. Valg av ordstyrer og referent 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Styrets årsberetning for 2013 

4. Regnskap for 2013 

5. Arbeidsplan for 2014 

6. Budsjett for 2014 

7. Valg av styre, valgkomite og revisor 

8. Innkomne forslag 

 

 

REFERAT 

 

1. Valg av ordstyrer og referent 

 

Asgeir K. Svendsen ble valgt til ordstyrer og Lars Kvande ble valgt til referent. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling var på forhånd distribuert til alle medlemmer. Innkalling og saksliste 

ble godkjent uten innsigelser.  

 

 

 

 



3. Styrets årsberetning for 2013 

 

Styrets årsberetning ble gjennomgått i sin helhet. Asgeir presenterte kystlagets 

mange aktiviteter på en utmerket, innholdsrik og informativ måte. 

 

«En omfangsrik og flott årsberetning som viser et kystlag med stor aktivitet og 

ikke minst bredde», var en av kommentarene som ble gitt. 

 

 

4. Regnskap for 2013 

  

Resultatregnskapet for Nærsnes Kystlag ble presentert. Det var ingen 

innvendinger til regnskapet, som ble godkjent som fremlagt.  

 

5. Arbeidsplan for 2014 

 

Asgeir gjennomgikk arbeidsplanen for 2014. Denne planen gjennomgås på alle 

styremøter for å sikre kontinuitet og oppfølging i styrearbeidet. 

 

Freddy trenger ca. 40 personer til «krengnings-prøve» av Skreien. Denne 

aktivitet legges selvfølgelig inn i arbeidsplanen. 

 

Arbeidsplanen ble godkjent. 

 

 

6. Budsjett for 2014 

 

Asgeir gjennomgikk forslag til budsjett for 2014. Budsjett ble vedtatt uten 

endringer. 

 

Sommerens landsstevne vil ha både kostnader og inntekter og behandles 

særskilt. 

 

7. Valg av styre, valgkomite og revisor 

 

Styrets sammensetning ble som foreslått av valgkomiteen. Alle kandidater var 

forespurt og hadde sagt seg villige til verv. Styret konstituerer seg selv. 

 
Verv 

 

Navn Velges for antall år 

(restperiode) 

Styreleder Asgeir K. Svendsen Velges for to år 

Styremedlem Frank Nicolaisen Velges for to år 

Styremedlem Lars Kvande Et år igjen 



Styremedlem Karin Buberg Et år igjen 

Styremedlem Mads Hell Hansen Et år igjen 

Varamedlem Laila Bendiksen Et år igjen 

Varamedlem Knut Vadseth Velges for to år 

Revisor Rolf Bagle Velges for et år 

Valgkomité Erik Johansen Et år igjen 

Valgkomité Ragnar Vadseth Velges for to år 

    

8. Innkomne forslag 

 

Ingen forslag innkommet.   

 

Etter ordinært årsmøte, ca. kl. 20.00, ble filmen om Forbundet KYSTEN vist. 

 

Asgeir presenterte deretter Forbundet KYSTEN sin organisasjon og virksomhet, 

inkludert Nærsnes Kystlag som et eksempel på et av de mange aktive 

kystlagene.   

 

Nærsnes, 11. april 2014 

 

Styret i Nærsnes Kystlag 

Asgeir K. Svendsen, Knut Vadseth, Karin Buberg, Lars Kvande, Laila 

Bendiksen, Mads Hell Hansen og Frank Nicolaisen. 

 

 


