Kvalsund Sportsfiskeforening
Referat fra årsmøte 2020 gjennomført pr. e-post 28. oktober 2021.
Påmeldingsfristen til årsmøtet ble utvidet til 28. okt. 2021 kl. 16.00. Stemmefrist var samme dato kl. 17.00
Antall stemmeberettiget: 21 medlemmer. Antall påmeldte: 4 Antall som avga stemmer innen fristen: 3
Antall forslag innkommet fra medlemmer innen fristen, til behandling for årsmøtet: 0
Jf. forretningsorden for årsmøter gjennomført pr. epost skal sekretær/protokollfører være styreleder.
Jf. forretningsorden for årsmøter gjennomført pr. e-post skal 2 styremedlemmer undertegne protokollen.
Styret foretok innkalling ved å sende brev (datert 09.10.2021) til medlemmer som hadde stemmerett ved årsmøtet
2020, med opplysning om at dette utsatte årsmøtet ville bli gjennomført pr. e-post, og med opplysning om at det var
sendt e-post til medlemmer med informasjon.
10. okt. ble det sendt e-post til medlemmene med info om at det utsatte årsmøtet for 2020 (utsatt grunnet Covid-19
pandemien) ville bli gjennomført pr. e-post. Følgende ble vedlagt e-posten: Forretningsorden for årsmøter pr. e-post,
kopi av innkallingen pr. brev og foreløpig saksliste. Følgende info var med i e-posten: Ant. stemmeberettiget, frist for å
fremme forslag var 21. okt. 2021 kl. 1700, frist for å avgi stemme var 28. okt. 2021 kl. 1700. Etter at frist for å fremme
forslag var utgått, ble det den 21. okt. kl. 2036 sendt ut endelig saksliste til medlemmene. Påmeldte deltakere fikk
tilsendt saksdokumentene inkl. endelig saksliste. 25. okt. ble påmeldingsfristen utvidet til en time før stemmefristen,
pga. få påmeldte deltakere. Styret har med dette overholdt frister iht. vedtektene.
Følgende var satt opp på dagsorden:
Jf. Forretningsorden hvem som skal være sekretær/protokollfører og hvem som skal undertegne protokollen.
Sak 1. Godkjenning av innkalling, forretningsorden og dagsorden.
Sak 2. Årsberetning 2019 godkjennes.
Sak 3. Det godkjennes at person som utfører desinfiseringsjobb for foreningen gis kr. 90,- i honorar pr. utført
desinfisering. I en utført jobb pr. fisker inngår følgende desinfisering: Fiskestenger, sneller, fiskeredskap, vadebukse,
vadesko, hansker og vadestav. For èn desinfisering flyteredskap inngår: 1 stk. flyteredskap, 2 par årer, flytevester,
hansker. Dette gjeldende f.o.m. sesongen 2020.
Sak 4. Avslutting og undertegning.
Sak 1. Innkalling, forretningsorden og dagsorden ble enstemmig vedtatt godkjent, og protokollført.
Sak 2. Årsberetning 2019 ble enstemmig vedtatt godkjent, og protokollført. (Her inngikk bl.a. regnskapet).
Sak 3. Det ble enstemmig vedtatt godkjent, og protokollført at person som utfører desinfiseringsjobb for
foreningen gis kr. 90,- i honorar pr. utført desinfisering. I en utført jobb pr. fisker inngår følgende desinfisering:
Fiskestenger, sneller, fiskeredskap, vadebukse, vadesko, hansker og vadestav. For èn desinfisering flyteredskap
inngår: 1 stk. flyteredskap, 2 par årer, flytevester, hansker. Dette gjeldende f.o.m. sesongen 2020.
Sak 4. Avslutting og undertegning.
Årsmøtet 2020 pr. e-post ble hevet, og protokollen ble undertegnet av styreleder etter at stemmefristen var gått ut.
Protokollen ble sendt til nestleder for undertegning.
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