
 

Protokoll fra årsmøte  

TR Register Norway, 7. mars 2017. 
Sted: Hovfaret 17 B Antall stemmeberettigete: 24 

 

Møtet ble innledet med en minnetale for Bjørn Sæther som døde etter lengre tids sykdom. 

Stein Ekrem som var nær venn og kollega med Bjørn holdt tale. 

Chistian Skottun viste bilder og fortalte fra diverse Challenge- og turløp han kjører med TR i flere land 

i Europa. Noen er krevende både for førere og kartleser og noen har et mer turpreg. 

Helge Roald hadde laget film- og bildeprogram fra European Meeting i Italia som han viste under 

møtet. Flott oppsummering av turen. 

Så til selve årsmøtet. 

Valg av dirigent. 

Styrets leder, Bjarne Refsnes ble valg til dirigent. 

Valg av referent. 

Tom Berve ble valgt som referent. 

Protokoll signatur. 

Christian Skottun og Jan Magnussen ble valgt til å signere protokollen. 

Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

Status LMK 

LMK har sagt opp avtale med WaterCircles. 

Stein Ekrem, som er klubbens LMK-forsikringskontakt, orienterte om hans oppfatning av situasjonen. 

Usikkert hva som vil skje i og med at LMK ikke er eier av porteføljen. Det vil bli orientering under LMK 

sitt landsmøte 24. april. Styret ba om fullmakt til å ta beslutninger som er til beste for klubben når 

det blir nødvendig. Styret ble gitt fullmakt. 

Årsberetning. 

Årsberetning ble gjennomgått i korte trekk.  Utsendt exTReme er også en del av oppsummeringen av 

klubbens aktiviteter i 2016. 

Regnskap. 

Regnskap for 2016 ble gjennomgått og godkjent. 

Budsjett 2017.  

Budsjett 2017 ble gjennomgått og godkjent. 

Fastsettelse av kontingent for 2018. 

Kontingent ble foreslått uendret. Vedtatt. 

Årshjul 2017.  

Det ble orientert om klubbens plan for aktiviteter i 2017.  Medlemmene ble oppfordret til å følge 

med på hjemmeside og Facebook. Der blir oppdateringer lagt ut. 

Innkomne forslag. 



Det var ikke kommet inn noen forslag på saker til behandling. 

Valg. 

Venke Ekrem stilte ikke til gjenvalg. 

Valgkomiteens leder, Helge Roald, takket Venke for innsatsen under planlegging av European TR 

Meeting i Norge 2013, start av klubben og deltagelse i styret frem til i år. 

Venke ble tildelt klubbens første hederspris for innsatsen. 

 

Valgkomiteen hadde følgende forslag til styresammensetning: 

 

Styreleder    Bjarne Refsnes (gjenvalg)  1 år 

Internasjonal koordinator  Tom Berve (gjenvalg)  2 år 

Styremedlem    Morten Engum (ny)   2 år 

Styremedlem    Gunnar Torper (ny)   2 år 

Styremedlem    Runar Sand (ikke på valg) 

 

Styrleder og styre ble valgt ved akklamasjon. 

 

Valgkomite. 

Helge Einar Roald og Christian Gunneng ble gjenvalg som valgkomite ved akklamasjon. 

 

Revisor. 

Finn Bergmann ble gjenvalgt som revisor ved akklamasjon. 

 

Sted:        Sted: 

Dato:        Dato:    

   

 

 

___________________________      ______ ________________________ 

Christian Skottun      Jan Magnussen 

 

 


