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Sted Tilstede Referent(er) 

08.11.2008 
kl.18.30 

Arendal Rådhus Stemmeberettiget:  

38 fremmøtte og  10 fullmakter.  

Frode Stiansen 

 

Pkt. TEKST 

1 Åpning  

Ved formann 

 

2 Valg av ordstyrer og referent  

 

Vedtak: Årsmøtet valgte May Dypdalen til ordstyrer og Frode Stiansen til referent 

 

3 Valg av to personer til å skrive under protokoll  

 

Vedtak: Årsmøtet valgte Solveig Gilbert Lund og Per Arild Gjerde 

 

4 Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen ved akklamasjon 

 

5 Årsmelding  
Presentert av nestformann Cathrine Lyngstad 

 

Vedtak: Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning 

 

6 Regnskap  

Presentert av formann. Siden det var en feil i utsendt regnskap i sakspapirene, vil regnskapet sendes ut med 

referatet. 

 

Vedtak: Årsmøtet tok regnskapet til etterretning 

 

7 Kontingent  

 

Vedtak: Årsmøtet vedtok at kontingenten beholdes uendret 

 

8 Styrets forslag til program for 2008  

 

Kurs:  

Desember - Linjedanskurs 

Vår 2009 - kursbolk 1: - Grunnkurs 6 x mandager - Videregående, nivå I 6 x torsdager - Videregående, nivå II 

og III  

Tema: Bluesformer 6 x torsdager  

Vår 2009 - kursbolk 2: - Grunnkurs 6 x mandager - Videregående, nivå I 6 x torsdager - Videregående, nivå II 

og III  

Tema: Gådans/-tango 6 x torsdager  

Høst 2009: - 2 eller 3 kursbolker - temaer er ikke planlagt  

 

Andre arrangementer:  

2008:  

5. desember Juleblues med blues kurs  

6. desember Nisserock og kurser for barn og voksne  

26.desember Romjulsdans med utvidet åpningstid  

 

2009:  

5. januar: ASWK`s 19 års dag! Nr. 888 
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Medlemsmøte og feiring med bursdagskake  

14 .-15 februar Tur til Laholmen hotell, Strømstad  

12.-15. mars Fjelltur til luksushytte på Gautefall  

17.-19. april Kurshelg + 50-tallsfest  

17. mai Borgertog Arendal / grillfest Stølsvigen  

12. juni Sommerball nr. 20  

26.-27. juni Internasjonalt marked  

September Tur til vår vennskapsby Silkeborg  

Oktober Kurshelg med dans  

November Generalforsamling med årsfest  

 

Dansekvelder hver mandag hele året  

Mandagsfester med band eller proff ”Playboy”  

Danseoppvisninger forskjellige steder i Arendal  

Turer til andre swing-arrangementer  

Julearrangementer  

 

2010 Januar: 20-års jubileum 

 

Vedtak: Årsmøtet tok Styrets forslag til program for 2009 til etterretning 

 

9 Innkomne saker  

 

Det er kommet inn to forslag til årets Generalforsamling.  

Begge forslag innebærer endringer i Swingklubbens vedtekter.  

 

Forslag 1: Fra Kathrine Lyngstad:  

”Undertegnede foreslår å endre titlene Formann og Nestformann til Leder og Nestleder i Arendal Swingklubb.  

Begrunnelse:  

Jeg har en personlig mening om at Leder og Nestleder er mer kjønns-nøytralt og en mer moderne betegnelse 

på lederverv.”  

Dette forslaget innebærer en endring av våre vedtekters paragraf 10.  

Den lyder nå slik:  

§10. Styret skal ha følgende sammensetning: formann, nestformann, kas-serer og 4 styremedlemmer. Formann, 

nestformann og kasserer velges enkeltvis av generalforsamlingen, for øvrig konstituerer styret seg selv. Ingen 

kan velges inn i styret mot sitt eget ønske.  

Denne må da endres til:  

§10. Styret skal ha følgende sammensetning: leder, nestleder, kasserer og 4 styremedlemmer. Leder, nestleder 

og kasserer velges enkeltvis av generalforsamlingen, for øvrig konstituerer styret seg selv. Ingen kan velges inn 

i styret mot sitt eget ønske.  

 

Vedtak: Årsmøtet vedtok endringsforslaget ved håndsopprekking mot fire stemmer 

 

Forslag 2: Fra Randi Hunnestad:  

 

Bakgrunnen for mitt forslag er:  

Tilknyttingen til Aust Agder Idrettskrets (NIF) -spesielt "Tilskuddsordningen", fordrer at ASWK forholder seg 

til deres Regler og lover". I §4-1 Revisjons-plikt står det at revisjon skal utføres av to revisorer. Se vedleggene.  

I den forbindelse mener jeg at vi skal følge revisjonsbestemmelsene deres og at det bør gjelde fra og med 

november 2008. Dette er også en vedtekt som Arendal Swingklubb hadde tidligere.  

Dette forlaget innebærer en endring av våre vedtekters paragraf 6.  

Den lyder nå slik:  

§6. Generalforsamlingen skal foruten valg av styret velge revisor og en valgkomité på tre medlemmer. Disse 

velges hvert år.  

Randis forslag er at den skal lyde:  

§6. Generalforsamlingen skal foruten valg av styret, velge to revisorer og en valgkomité på tre medlemmer. 

Disse velges hvert år.  

 

Vedtak: Årsmøtet vedtok forslagstillers forslag enstemmig  

 

Forslag 3: Fra styret 

 

Styret foreslår å endre vedtektenes paragraf 12 som omhandler godgjøring av styremedlemmer 
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Vedtak: Årsmøtet avviste forlaget siden det ikke var sendt ut til medlemmene før årsmøtet 

 

10 Valg  

 

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen i Arendal Swingklubb 8. november 2008.  

Styret:  

Styrets medlemmer velges for en periode på to år, og har siste år bestått av følgende personer:  

Leder:              Jon Skrove                            (valgt for 2 år i 2007)  

Nestleder:       Kathrine Lyngstad              (velges for 2 år)  

Kasserer:         Bente Johnsson                      (valgt for 2 år i 2007)  

Styremedlem:  Marit Catrine Buaas              (valgt for 2 år i 2007)  

Styremedlem: Irene Trydal                        (velges for 2 år)  

Styremedlem: Synnøve Lyhne Stiansen    (velges for 2 år)  

Styremedlem:  Knut Sørby                            (valgt for 2 år i 2007)   

 

Valg: Nestleder Kathrine Lyngstad valgt ved akklamasjon 

Styremedlemmene Irene Trydal og Synnøve Lyhne Stiansen valgt ved akklamasjon 

 

Revisor:  

Revisor velges for ett år av gangen.  

Valg:  
Tellef Johan Tellefsen (Velges for et år) 

Linda Nilsen                (Velges for et år) 

 

Vedtak: Årsmøtet valgte de foreslåtte revisorene ved akklamasjon 

 

Valgkomiteen  

Valgkomiteen velges for ett år av gangen.  

Styret har følgende innstilling til neste års valgkomité:  

Tron Stiansen          (gjenvalg)  

Gunnar Adolfsen     (gjenvalg)  

Bodil Matheussen    (ny)  

 

Valg: Årsmøtet valgte Tron Stiansen, Gunnar Adolfsen og Bodil Matheussen ved akklamasjon 

 

11 Takk for innsatsen 

 

Takken ble utsatt til under middagen 

 

 

 

 

Frode Stiansen  Solveig Gilbert Lund  Per Arild Gjerde 


