Årsmøte i WarpCrew
Årsmøte i WarpCrew 2011 - Referat
Metropolis 17. februar 2011 kl. 19:00
Tilstede:
Totalt:
11 med stemmerett, 3 uten medlemsskap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallvard Nygård
Odd Eirik Svendsen (ikke medlem)
Sebastian Litlere (ikke medlem)
Steinar Urdal (ikke medlem)
Lasse Meland
Tor Harry Berg
Christer Nordbø
Joachim Hansen
Ørjan Jåsund
Christer Tysdal
Andreas Rygg
Eirik Håland
Øystein Andreassen
Torstein Husebø

Vedlegg:
Dette referatet har følgende vedlegg:
•

Styrets årsberetning

•

Årsregnskap for WarpCrew 2010

•

Budsjett for WarpCrew 2011

•

Vedtektsendringer

1. Konstituering
a) Valg av ordstyrer:

Ørjan Jåsund ble valgt

b) Valg av referent:

Hallvard Nygård ble valgt

c) Valg av to referatsignatører:

Torstein Husebø og Tor Harry Berg ble valgt

d) Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble godkjent

e) Eventuelle fullmaktssaker:

Ingen fullmaktssaker ble fremmet

2. Regnskap for 2010
(vedtak)
Hallvard Nygård orienterte om regnskap for arrangementer, balanse og resultatregnskap for 2010. Se
vedlegg.
Regnskapet for 2010 ble enstemmig godkjent.
3. Styrets årsberetning
(orientering)
Christer Tysdal orienterte om styrets arbeid i 2009. Se vedlegg for selve årsberetningen.
5. Budsjett for 2011
(vedtak)
Hallvard Nygård orienterte om budsjett. Budsjettet ble enstemmig godkjent. Se vedlegg.
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6. Vedtektsendringer
(vedtak)
Ørjan Jåsund orienterte om vedtektsendringer framsatt av styret.
Følgende ble vedtatt enstemmig.
•

Endringen ble vedtatt i sin helhet

•

Endringen trer i kraft umiddelbart

•

Årsmøtets referent står fritt til å gjennomføre mindre redaksjonelle endringer.

7. Valg

(valg)

•

Vedtak: 2 varamedlemmer velges i år

•

Styret
◦

Nestleder/kasserer, 2 år
▪

◦

Warpzone-sjef, 2 år
▪

◦

◦

•

Christer Tysdal er eneste kandidat og ble valgt med akklamasjon

Styremedlem, 2 år
▪

◦

Hallvard Nygård er eneste kandidat og ble valgt med akklamasjon

Eirk Håland er eneste kandidat og ble valgt med akklamasjon

Varamedlem 1, 1 år
▪

Følgende kandidater stilte: Odd Eirik, Torstein, Sebastian, Christer N, Tor Harry, Joachim

▪

Skriftlig votering ble foretatt og årsmøtet valgte Odd Eirik Svendsen til varamedlem 1

Varamedlem 2, 1 år
▪

Følgende kandidater stilte: Torstein, Christer N, Tor Harry, Joachim

▪

Skriftlig votering ble foretatt og årsmøtet valgte Christer Nordbø til varamedlem 2

Revisor, 1 år
◦

Torstein Husebø ble valgt med akklamasjon

8. Forslag / eventuelt

•

(diskusjon/saksfremlegg)

Odd Eirik Svendsen informerte om rekruteringstiltak som skal gjennomføres i 2011

Årsmøte hevet 21:11:28.
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Vedlegg - Styrets årsberetning
Styret 2010
Leder
Nestleder / økonomiansvarlig
Markeds- og sponsoransvarlig
Warpzone-sjef
Styremedlem

Ørjan Jåsund
Hallvard Nygård
Andreas Rygg
Christer Tysdal
Eirik Håland

Revisor

Torstein Husebø

Det har blitt avholdt fire styremøter i 2010.
Økonomi og aktiviteter
Warpzone 23 ble avholdt i høstferien 2010 på Metropolis og hadde et underskudd på kr 3 777,21.
Kontingentinnbetalinger (der de er del av billettprisen) kommer utenom og viser igjen på årsresultatet.
Warpcrew fikk i 2010 et positivt resultat på kr 27 572,20.
Medlemmer
Ved utgangen av 2010 hadde WarpCrew 126 medlemmer.
Medlemsantallet de foregående årene fordeler seg slik:
2009: 440
2008: 407
2007: 484
Nedgang i medlemsantallet
Nedgangen i medlemsantallet skyldes at i 2010 klarte vi ikke å skaffe tilstrekkelig stort lokale for Warpzone
som ble arrangert i høstferien. Uten et stort datatreff i løpet av året og siden man blir medlem på
arrangementet, så har det ikke vært mulig å få den samme medlemsmassen som tidligere år.
Se også avsnittet om hall-saken.
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Hall
I 2009 tok Stavanger kommune over driften av vårt faste lokalet gjennom 8 år, Stavanger Turnhall. Vi hadde
avtale med Turnforeningen for 2009, så selve effekten av endringen i drift fikk vi ikke merke før året etter,
2010.
Arbeidet med å få på plass en avtale med Stavanger kommune ble i gangsatt så fort vi fikk vite om
overtakelsen i 2009. Dette skulle bli spesielt vanskelig siden vi følte Stavanger kommune motarbeidet vårt
arbeid til å få på plass en avtale. Passende løsning som ville passe for begge parter såg ikke ut til å kunne
oppnås. Vi fikk blant annet et avslag på søknad hvor vi har fått laveste prioritering. Idrett, eller arrangement
idretten selv arrangerer, på samtlige prioriteringer over.
Leting etter alternative haller, både kommunale og private, har vært pågått fra 2009 og i hele 2010-perioden.
Da det nærmet seg høstferien var lokale fremdeles ikke avklart. Vi bestemte oss for å kjøre et mindre
Warpzone-arrangement på Metropolis og gjøre det beste utav det. Det ble lagt ut ca 100 plasser for salg
siden det er et ganske mye mindre lokale.
I forbindelse med gjennomføringen av Warpzone 23 på Metorpolis og hall-saken vår, så fikk vi en god dialog
med Rogalands Avis. RA valgte følge oss opp, og de kom ut med flere artikler om saken vår (blant annet
forside 8. oktober). Med hjelp fra Hyperion fikk vi sendt ut oppfordringer til Stavangers politikere. Styret er
takknemmelig for støtten diverse partier i kommunen har vist oss. Derimot er vi skuffet over at politikere i
Stavanger, er så lite opptatt av å støtte den kulturen vi ønsker fremme.
Høsten 2010 fikk vi en invitasjon fra kultur- og idrett på bakgrunn av medie-oppslagene. Christer og Andreas
stilte fra Warpcrew på møtet, hvor vi sammen med idrettssjef Arne Tennfjord gikk gjennom saken vår. Det
kommer frem i møtet, at kommunikasjonen internt i kommunen har vært noe svak og at samtlige avdelinger,
ikke har kommunisert angående saken i det hele tatt. Det kom også frem at idrettssjefen ikke visste at
Warpcrew får driftsstøtte direkte fra Stavanger kommune (Ungdom og fritid).
Vi kan oppsummere møtet med at saksbehandleren som tidligere hadde saken vår har gått frem
på en uryddig fremgangsmåte, noe som har skapt negativitet mot oss som organisasjon. Før møtets slutt ble
vi lovet en rettferdig behandling av vår søknad for 2011.
Vi har fremdeles store utfordringer foran oss i forhold til lokale. Styret føler seg allikevel noe mer komfortabel
med at vi har en god dialog med kommunen. Dessverre er det ikke mange alternative lokaler som passer
oss (areal, strøm, internett og pris).
Stavanger Turnforening og Stavanger kommune har per dags dato en juridisk bindende avtale som gjør vår
fremtreden i hallen de nærmeste årene heller tvilsomt her.
Warpcrew vil takke
Sponsorer (Dataplan, Hatteland Network, BuDi), Ungdom og fritid i Stavanger kommune, Metropolis,
Hyperion og ikke minst crew og deltakere. Spesielt takk til crew som stiller opp på et så pass lite
arrangement som Warpzone 23.
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Vedlegg - Årsregnskap - WarpCrew 2010
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Vedlegg - Budsjett for 2010
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Vedlegg - Vedtektsendringer

En foreslått endring. Fremlagt av styret. Nevnte paragrafer ersattes med følgende:
§ 2.2 valg
På årsmøtet velges det personer til følgende verv i styret med en funksjonstid på 2 år:
•

Styreleder

•

Nestleder/kasserer

•

Markeds- og sponsoransvarlig

•

warpzone-sjef

•

Styremedlem

Følgende skal også velges til en funksjonstid på 1 år:
•

Et til fire vara-medlem(mer)

•

Revisor

En person kan til enhver tid kun ha et verv i organisasjonen.
Styreleder og markeds- og sponsoransvarlig velges samme år og de resterende styremedlemmene velges
det påfølgende/forrige året for å sikre overlapping.
§ 3.5
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede.
Stemmerett til vara-medlemmer tildeles etter hierarki.
Beslutninger fattes ved flertall.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Når leder ikke er tilstede har nestleder dobbeltstemme ved stemmelikhet.
§ 3.7
På styremøtene deltar styremedlemmene med tale-, forslags- og stemmerett og eventuelt andre invitert av
styret med tale- og forslagsrett. Vara-medlemmer stiller på styremøter med tale- og forslagsrett når styret er
fulltallig. Styret kan velge å lukke hele eller deler av et styremøte. Er møtet lukket må alle uten stemmerett
forlate møtelokalet.

•

Styret innstiller på at dette blir vedtatt (2/3 flertall)

•

Styret innstiller på at dette blir vedtatt med øyeblikklig virkning (¾ flertall)

•

Styret innstiller på at referent kan gjennomføre redaksjonelle endringer etter
årsmøtets slutt
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