
Dresser-Rand AS
Hjemmeside: http://dr-veteranklubb.dinstudio.no/ v/Veteranklubben

3616 Kongsberg

Referat Årsmøte 6-2-2012
Sted : Gyldenløve

Tilstede: Øyvinn Andreassen, Bjørg Aslesen, Bjørn Barstad, Karstein Bergtun (2), Hans J. Drægni, Viggo
Hansen, Aud Kløve, Reidar Kveta (2), Arnt Lindtvedt, Hans O Luraas (2), Arne Moe (2), Helge Nedremo
(2), Roll Risvik, Sten Stensen, Helge Østern (2). Tilsammen: 21.

Agenda:

1. Åpning ved Leder
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap for 2011 v/kasserer
5. Innkomne Forslag
6. Valg

Referat

1. Møtet ble åpnet av Leder, Arne Moe
2. Arne ble valgt som dirigent, Øyvinn A. ble valgt som referent
3. Arne leste årsberetning i fravær av sekretær.

 Årsberetning ble godkjent uten bemerkninger
4. Regnskap for 2011 ble gjennomgått av Kasserer Arnt L.

 Kommentarer til 3 belastninger for hjemmesiden. Sjekkes opp av Øyvinn
 Blomsterkonto er slettet og beløpet overført til klubbens hovedkonto. Gave til jubilanter

blir heretter belastet hovedkonto
 Ellers ingen kommentarer. Regnskap godkjent

5. Innkomne forslag
 Forslag til vedtektsendringer

a. Assosierte medlemmer utgår og etterlatte etter medlemmer av Veteranklubben
forblir fullverdig medlemmer 10 år etter ledsagers bortgang

b. Man forblir medlem ut livet med unntak av at man går over i nytt firma før
oppnådd naturlig pensjonsalder.

c. Styret vil utarbeide et nytt forslag til vedtekter og legge det fram for firmaets
ledelse for godkjenning.

 Forslag til sommertur
a. Styret la frem 2 forslag til sommertur

1. København
2. Trondheim

b. Da det ikke hadde lyktes å få svar fra hoteller i Trondheim, mens vi hadde fått
fulle reiseplaner fra DFDS for København, ble dette valgt som sommertur for
2012. Styret jobber videre med detaljer og presenterer en komplett plan i uke 8
som legges ut på hjemmeside og sendes ut i E-mail/brev til alle medlemmer.

c.



6. Valg
 Arne Moe leder ikke på valg har 1 år igjen
 Sten Stenen kasserer ny valgt for 2 år
 Hans Arne Fauchald Sekretær ikke på valg, har 1 år igjen
 Wenche Gosling Styremedlem gjenvalg, valgt for 2 år
 Øyvinn Andreassen Styremedlem gjenvalg, valgt for 2 år
 Hans Johan Drægni Valgkomite gjenvalg, valgt for 2 år
 Bjørn Barstad Valgkomite ikke på valg, 1 år igjen

Til avslutning fikk vi servert en nydelig lasagne.

For styret, referent Øyvinn Andreassen


