PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET FOR 2006
Årsmøtet for 2006 ble holdt på Kyllingstua tirsdag 23. januar 2007. 11 medlemmer deltok.
1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Nils Lien ble valgt til møteleder. Per Eldar Nakken ble valgt til referent. Svein
Kvakland og Jonas Hallberg Eggen ble valgt til å skrive under møteprotokollen.
2. Årsmelding for 2006.
Denne var ikke framlagt på møtet. Det ble bestemt at den måtte skrives og legges ved
sammen med årsmøteprotokollen til medlemmene i etterkant av årsmøtet.
3. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2006.
Per Stavnesli gikk gjennom regnskapet. I korte trekk viser regnskapet et årsresultat på
kr 2 868,69. Dette er en økning fra 2005 hvor resultatet var kr 2 179,54. Sum
egenkapital pr. 31.12.06 er kr 11 188,78. Det har økt fra kr 7 320,90 året før.
Regnskapet ble enstemmig godkjent. En oppfordring fra kasserer er at alle
innbetalinger helst bør gå direkte til konto.
4. Fastsettelse av kontingent for 2007.
Kontingenten blir holdt uendret fra forrige år. Det betyr kr 300 for ordinære
medlemmer og kr 150 for studenter og pensjonister. I tillegg kommer kr 120 i
kontingent til NSFF.
5. Valg.
• Sarah Jo Baumann Larsen ble valgt til leder (ny).
• Jonas Hallberg Eggen (ny), Per Eldar Nakken (gjenvalg), Per Stavnesli
(gjenvalg) og Bjørn Ivar Haugen (gjenvalg) ble valgt til styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv.
• Svein Kvakland (ny) og Arne Strømme (gjenvalg) ble valgt til
varamedlemmer.
• Svein Kvakland ble valgt til materialforvalter (gjenvalg).
• Terje Husøy ble valgt til revisor (gjenvalg).
• Svein Roger Ivarsen og Nils Lien ble valgt til valgkomitè (begge nye).
6. Eventuelt.
Under denne posten hadde styret to forslag:
• Vedtektsendring: Det ble enstemmig vedtatt at § 4.2 i vedtektene skal endres
fra ”Styret består av leder, nestleder/sekretær, kasserer, bildeansvarlig og ett
styremedlem” til ”Styret består av leder, nestleder/sekretær, kasserer,
bildeansvarlig og nettsideansvarlig.”
• Ekstra innbetaling: Det ble enstemmig vedtatt at alle medlemmer i
kameraklubben skal betale inn kr 200 ekstra sammen med innbetaling av
medlemskontingenten til kjøp av fremviserutstyr.
Molde, 28.01.2007
Per Eldar Nakken
- referent -

Svein Kvakland (sign.)
Jonas Hallberg Eggen (sign.)

