AOC

ARCTIC ROOST

Referat
Møtedeltakere:

Se vedlagt deltagerliste

Distribusjonsliste:

Alle medlemmer

Møtedato og tidspunkt:

2014-02-05

Sted:

Teleplan Globe, Lysaker

Referent:

Robert Herber

Dato for referatet:

2014-03-24

kl. 18:00

Vår ref.:

AOC Arctic Roost Årsmøte 2013
1 Bakgrunn
Ref gjeldende lover og innkalling.

2 Agenda
1. Åpning
2. Årsmøte
a. Godkjenning av innkalling.
b. Årsberetning
c. Regnskap og årskontingent
d. Valg
e. Innkomne saker
3. Pizza og brus
4. Presentasjon Erik Bamford (EK fagmyndighet)
5. Avslutning

3 Referat
3.1

Åpning, pizza og brus

Robert Herber åpnet møtet kl. 18:00 og ønsket alle velkommen til Teleplan Globe. I alt 10
medlemmer har funnet veien til Lysaker.

3.2

Årsmøte

3.2.1 Godkjenning av innkalling.
Godkjent uten kommentarer.
3.2.2 Årsberetning
Årsberetningen 2013 ble presentert av Robert Herber og gjennomgått i plenum.
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For første gang ble det gjennomført et julebord, etter mange anmodninger om en sosial
aktivitet. 16 Arctic Roost medlemmer samlet seg på Festningen Restaurant til hyggelig
samvær. Mat og drikke måtte avregnes individuelt, dog styret sponset deltakerne med 300 kr
hver. Dessverre ble Arctic Roost fakturert for leie av lokalet fordi vi ikke klarte å stille med
minst 20 personer. Også måtte foreningen betale kuvert for de som meldte avbud på selve
dagen. Hvis denne (for øvrig vellykkede) aktivitet skal gjentas i 2014 bør det lages klare
avtaler om dekning av slike uforutsette kostnader i forkant.
Arctic Roost har egne websider på internett (www.arcticroost.org). Overgangen til en ny
webleverandør i sommer 2013 førte dessverre til nedleggelsen av websidene. Styret jobber
med å etablere websidene på nytt hos en ny leverandør. Arbeidet har høy prioritet, siden det
er viktig for foreningen å være tilstede på internett.
Årsberetningen ble godkjent.
3.2.3 Regnskap og årskontingent
Regnskapet ble gjennomgått av Knut Sandved. Regnskapet ble godkjent uten kommentar.
Nasjonal årskontingent ble videreført på dagens nivå, kr 100,-.
3.2.4 Innkomne saker
Ingen innkomne saker er meldt til styret.
3.2.5 Valg
Valgkomiteen i AOC – Arctic Roost består p.t. av:
•
Harald Hovland (FFI) – Leder
•
Øystein Bringe (LOI/FEKS)
•
Christian Fuchs (TINEX)
I forbindelse med årsmøtet i AOC – Arctic Roost som skal avholdes i begynnelsen av 2014,
skal i henhold til lovverket president velges for ett år, to styrerepresentanter og valgkomitéen
stå på valg.
Valgkomiteens innstilling til styret i Association of Old Crows, Arctic Roost er som følger:
Vedrørende valg av president i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:
•
Robert Herber (Teleplan), president for 1 år
Vedrørende valg av ordinære styremedlemmer i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:
•
Werner Fuchs (TINEX), styremedlem for 3 år
•
Øyvind Thingsrud (FFI), styremedlem for 3 år
Styremedlemmene Tom-Ivar Punsvik (LST)og Jan Klausen (FLO) er ikke på valg før om to år,
og Knut Sandved (FEKS) og Tor-Odd Høydal (FFI) er ikke på valg før om ett år.
Vedrørende valg av medlemmer i valgkomiteen i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:
•
Per William Bertelsen (LOI/FEKS)
•
Christian Fuchs (TINEX)
•
Harald Hovland (FFI)
Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.
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Komiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. President Robert Herber takker avtroppende
sekretær Øystein Borlaug og avtroppende medlem i valgkomité Øystein Borlaug for sin
innsatts. Styret ønsker Øyvind Thingsrud hjertelig velkommen i styret.

3.3

Presentasjon Erik Bamford (Hæren)

Erik Bamford fra Forsvarets EK fagmyndighet avslutter årsmøtet med en interessant
presentasjon om oppgaver og organisering av den nye fagmyndigheten.

3.4

Avslutning

Robert Herber avsluttet møtet kl. 20:30 ved å ønske alle deltakere vel hjem.

Robert Herber
President/Referent
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