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Sak 1  Konstituering 

Sak 1.1 Godkjenne stemmeberettigede 
Medlemsansvarlig teller antall deltakere på årsmøtet med og uten stemmerett. 

 

Styrets innstilling: 

Stemmeberettigede godkjennes. 

 

Sak 1.2 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Styrets innstilling: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 1.3 Valg av møteleder og referent 
 

Styrets innstilling: 

Tor Inge Leidland velges som møteleder, Thomas Kalve velges som referent. 

 

 

Sak 2  Årsmeldinger 
 

Sak 2.1 Årsmelding fra UVR-gruppen 
  Se eget dokument. 

Sak 2.2 Årsmelding fra dykkegruppen og styret 
  Se eget dokument. 

 

Styrets innstilling: 

Årsmeldinger godkjennes. 

 

  



Årsmøte i Egersund Dykkeklubb   24. februar 2016 

  Side 3 av 9 

Sak 3  Regnskap 
Se eget dokument for regnskap for 2015. 

 

Styrets innstilling: 

Regnskap for 2015 godkjennes. 
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Sak 4  Forslag og saker  

Sak 4.1 Nytt klubbnavn 
Forslag fra: Alf Sæstad 

Jeg ønsker at vi (Egersund dykkeklubb) skal starte en prosess mot navn og logo bytte. 

Dagens navn er ikke lenger representativt for majoriteten av medlemmene i klubben 

som driver med UVR, mitt forslag er at styret skal komme med ett eller flere 

navneforslag på nytt klubbnavn som beskriver det vi holder på med som klubb. 

Jeg vet fra tidligere at det er stor motstand blant noen av medlemmene til klubben 

mot å bytte navn, men jeg tror at hvis vi hadde spurt de yngste uvr spillerne i dag hva 

klubben heter hadde vi ikke fått rett svar. Jeg mener nå at vi må se fremover og finne 

ett navn som samler alle klubbens medlemer.  Ang. logo mener jeg at vi må vente til 

vi har ett navn å forholde oss og da starte prosessen med ny logo som favner alle i 

klubben. 

I den kommende prosessen synes jeg vi må ha mottoet: EN KLUBB, ETT NAVN. 

  

Forslagsstillers forslag til vedtak 

Styret i Egersund Dykkeklubb skal komme med ett eller flere navneforslag på nytt 

klubbnavn som beskriver det vi holder på med som klubb og innen 01.05.2016 

innkalle til ekstraordinært årsmøte så klubbens medlemmer skal bestemme hvilke 

navn de ønsker på klubben i fremtiden. 

 

Sak 4.2 Nytt klubbhus 
I samarbeid med Egersund Seilforening, Egersund Padleklubb og Dalane Sykkelklubb 

har representanter fra EDK det siste året vært med i en prosjektgruppe med mål å 

bygge felles klubbhus ved Egersund Seilforenings anlegg i Kattavige. 

Prosjektgruppen har arbeidet frem byggeplaner og innhentet priser på klubbhus. 

Denne prosessen har medlemmene i EDK vært informert om underveis og har fått 

anledning til å bidra med ønsker og forslag til utforming. 

(fremlegging av tegninger og budsjett) 

Byggekostnader for Egersund Dykkeklubb vil bli mellom kr 1 000 000,- og 1 500 000,-. 

Driftsutgifter vil være ca kr 20 000,-. 

Styret ønsker en fullmakt fra årsmøtet til å kunne foreta låneopptak uten videre 

årsmøtebehandling med en øvre ramme på kr 1 500 000,-. Låneopptak vil bli benyttet 

kun i forbindelse med utbygning og ferdigstillelse av klubbhus i samarbeid med 

Dalane Sykleklubb, Egersund Padleklubb og Egersund Seilforening. 

 

Styrets innstilling: 

Egersund Dykkeklubb blir med på felles klubbhus i Kattaviga, og styret får fullmakt til 

å ta opp lån til formålet på inntil kr 1 500 000,-. 
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Fullmakten opphører automatisk ved ferdigstillelse av anlegget. 

 

Sak 5  Ny lov for Egersund Dykkeklubb 
Idrettsstyret vedtok ny lovnorm i oktober 2015. Denne må alle idrettslag ta i bruk 

som sin lov på førstkommende årsmøte. 

Endringene er små. Bortsett fra ordlyd og «flisespikking» er den eneste endringen at 

vi nå må velge en egen barneidrettsansvarlig. 

Se eget dokument for ny lov i sin helhet. 

 

Styrets innstilling: 

Ny lov vedtas uten endringer. 
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Sak 6  Behandle organisasjonsplan 

Sak 6.1 Ny kontingentmodell 
I dag har vi tre kontingenter i Egersund Dykkeklubb: 

 Medlemskap:   kr 500,- 

 Medlemskap under 16 år kr 400,- 

 Familiemedlemskap  kr 250,- 

For familier betaler det første medlemmet full pris og påfølgende medlemmer 

betaler kr 250,-. 

Vanlig praksis i mange idrettsklubber og foreninger er at man har vanlig 

medlemskontingent og familiekontingent, der det er en fast pris uavhengig av 

størrelse på familien. Dette gjør at det lønner seg å melde inn foreldre og barn som 

likevel er aktive i klubben, og det gjør at en stor familie ikke ruineres ved å melde alle 

inn. 

Systemet klubben bruker for fakturering av medlemsskap er også lagt opp til denne 

typen familiekontingent, og fakturerer automatisk familier med ett 

familiemedlemskap. 

Endringsforslag 
Egersund Dykkeklubb har to medlemskontingenter: 

 Enkeltmedlem:   eksempel kr 500,- 

 Familie:   eksempel kr 1000,- 

Fakturagebyr (kr 14,-) kommer i tillegg. 

Med dagens medlemsmasse (og eksempel) vil endringen under føre til ca 2000,- 

høyere inntekt til klubben i medlemskontingent. Ved at hele familier melder seg inn 

kan det også føre til høyere inntekt til klubben i form av offentlig støtte og 

tippemidler. 

Styrets innstilling: 

Ny kontingentmodell vedtas og inkorporeres i organisasjonsplan med vedtatte 

kontingentpriser. 
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Sak 6.2 Barneidrettsansvarlig 
Den nye loven krever at styret oppnevner en person som er ansvarlig for barneidrett i 

klubben. For å definere oppgavene til barneidrettsansvarlig foreslår vi følgende tillegg 

i organisasjonsplanen: 

Barneidrettsansvarlig 

Barneidrettsansvarlig oppnevnes av styret, og har som oppgave å: 

 Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og 

rettigheter til trenere, frivillige og foreldre. 

 Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og 

undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift 

og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig. 

 Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, 

bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om 

hva det innebærer å være medlem i klubben. 

 Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig 

utvikling – ref. utviklingsplanen. 

 Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred 

deltakelse, også fra grupper med dårlig råd. 

 Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn. 

 

Styrets innstilling: 

Avsnitt om barneidrettsansvarlig legges til i organisasjonsplanen. 
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Sak 7  Medlemskontingent og andre avgifter 
  Nåværende kontingenter og avgifter: 

 Hovedmedlemskap:    kr 500,- 

 Familiemedlemskap:    kr 250,- 

 Junior under 16 år:    kr 400,- 

 Luftkort:     kr 600,- 

 Luftfylling uten kort medlemmer:  kr 50,- 

 Luftfylling ikke medlemmer:   kr 100,- 

 Bruk av båt utenom klubbtur:   kr 0,- 

 Deltakelse i båt uten medlemskap:  kr 100,- 

 Lån av bærbar kompressor utenom klubbtur: kr 100,- pr dag 

 

Forslag dersom styrets innstilling i sak 6.1 blir vedtatt 
Ny familiekontingent som gjelder per familie/husstand settes til kr 1000,- 

 Enkeltmedlem:     kr 500,- 

 Familie:     kr 1000,- 

 

Styrets innstilling: 

U16-kontingent fjernes som følge av vedtak i sak 6.1. og familiekontingent settes til 

kr 1000,-. Ellers uendret. 

  

Sak 8  Regnskap 
  Se eget dokument for budsjett og regnskap. 

 

Styrets innstilling: 

Budsjett for 2016 vedtas som fremlagt av styret. 
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Sak 9  Valg 
 

Sak 9.1 Valg av leder og nestleder 
Leder og nestleder velges enkeltvis. Valgkomitéen legger frem sin innstilling under 

årsmøtet. Hvis det er flere kandidater eller benkeforslag skal valget skje skriftlig. 

 

Sak 9.2 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
Styremedlemmer og varamedlemmer kan velges samlet. Valgkomitéen legger frem 

sin innstilling under årsmøtet. Hvis det er flere kandidater eller benkeforslag skal 

valget skje skriftlig. 

 

Sak 9.3 Valg av 2 revisorer 
Revisorer kan velges samlet. Valgkomitéen legger frem sin innstilling under årsmøtet. 

Hvis det er flere kandidater eller benkeforslag skal valget skje skriftlig. 

 

Sak 9.4 Valg av representanter til Dykketinget 2016 
Dykketinget 2016 avholdes 9. og 10. april på Gardermoen. Egersund Dykkeklubb har 

mulighet til å stille med 2 representanter.   

 

Styrets innstilling: 

Tor Inge Leidland og Thomas Kalve velges som representanter til Dykketinget 2016. 

 

Sak 9.5 Valg av leder og 2 medlemmer til valgkomitéen 
Valgkomitéen velges samlet. Styret legger frem sin innstilling under årsmøtet. Hvis 

det er flere kandidater eller benkeforslag skal valget skje skriftlig. 

 


