Foreningen til Kjørehestens Fremme

Årsmøte for 2017
17. februar 2018
Temte gård, Nedre Eiker

Referat årsmøte i FKF
17. februar 2018
17 medlemmer møtte.
Rune orienterte om stedet Temte og om driften.
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden er godkjent
2. Valg av møteleder.
Møteleder: Dag Præsterud
3. Valg av referent.
Referent: Line Harang
4. Valg av 2 til å underskrive protokollen.
Bjørn Høie og Svein Busterud
5. Årsmelding.
Dag leste årsmeldingen
Kommentarer:
Bjørn Høie: hvorfor kommer det ikke blad?
Dag Præsterud: Utgivelsen av bladet tæret på egenkapitalen og er derfor innstilt inntil
videre.
BH: kan man tenke seg et papirløst alternativ, nyhetsbrev el.l
DP: vi prøver bruke nettside og facebooksiden vår
Ketil Simonsen: teasere på facebook gir økt bruk av netttsiden. Det kan på sikt gi oss
muligheter til å selge annonser.
Per Ivar Langhelle: Kan vi stenge nettsiden for de som ikke er medlemmer?
Thor Juveth: Dette har vi sett på og etter planen skal vi dit. Dagens organisering av
web-siden er under arbeid.
KS: Annonser på hjemmesiden gir indirekte betaling for bruk av siden. Hvert klikk
genererer inntekt for FKF.
6. Regnskap.
Ann Karin leste opp revisorberetningen og gikk gjennom regnskapet.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
7. Aktiviteter i 2018.
Vår: Løvsprett-tur Kristi Himmelfart (10. mai). Vestfold?
Sommer: Vognparade prøve-nordisk på Bjerkebanen juli 2018.
Høst: Tradisjonell kjøring på Flatner i september?
Innvendinger: dårlige bilveier, lite publisitet
Fordi: Grunnvannstanden er som den er. Bygdøy ble for trangt, folk møtte ikke
opp for å se oss. Vi ønsket å gjøre dette for egen del der det var fine forhold for
kusk og hest.
Drammen travbane? Jarlsberg travbane? Momarken?

8. Medlemskontingent 2019.
Styret foreslår ingen endringer av medlemskontingenten
Enkeltmedlemskap: kr. 350,Familiemedlemskap: kr. 400,For lag, firmaer, institusjoner: kr. 500,Vedtatt
9. Valg.
Valgkomiteen ved Per Ivar Langhelle redegjorde for sin innstilling:
Leder

Dag Præsterud (velges for 1 år):

gjenvelges

(Nestleder

Line Harang

ikke på valg)

(Styremedlem

Thor Juveth

ikke på valg)

Styremedlem

Rune Bakken

gjenvelges

Kasserer

Anne Totlund

ny

Varamedlem

Kai Jack Tohn, (velges for 1 år)

gjenvelges

Varamedlem

Anne Sigrid Haugset,(velges for 1 år) ny

Revisor

Ann Karin Løvås, (velges for 1 år)

ny

Årsmøtet vedtok valgkomiteens instilling.
Ny medlem av valgkomiteen: Per Ivar Langhelle går ut, Ann Karin Løvås går inn

10. Forslag fra styret om revisjon av formålsparagraf og vedtekter, se vedlegg.
Noen formuleringer er presisert og nyansert.
Endringer i formålsparagrafen er vedtatt
Endringer i vedtektene er vedtatt

Referent: Line Harang

