Årsmøte
27.01.2013 - Metropolis

Protokoll
Møteleder: Hallvard Nygård
Referent: Christer Nordbø
Møte start: 18:00
Møte slutt: 21:45
Hvor:
Metropolis
Tilstede:
Christer Tysdal, medlem
Lasse Meland, medlem
Eirik Håland, medlem
Hallvard Nygård, medlem
Andreas Rygg, medlem
Marius Mikelsen, medlem
Stine Marie Løvgren, medlem
Ann Kristin Edvartsen, medlem
Magnus Sjøberg, medlem
Brage Bøifot, medlem
Martin Procter Sunde, medlem
Eivind Håland, medlem
Kristian Tunge, medlem
Simen Egeli Sandnes, medlem
Christer Nordbø, medlem
Audun Pedersen, medlem
Christoffer Ånestad, medlem
Alexander Kvammen, medlem
Torstein Sivertsen, medlem
Torstein Husebø, medlem (fra budsjett gjennomgang)
Odd Eirik Svendsen (Skype), medlem
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Ørjan Jåsund (Skype), medlem

Saker
1.

Konstituering
a. Valg av møteleder
i. Styret instiller på Hallvard Nygård
ii. Hallvard Nygård velges ved akklamasjon
b. Valg av referent
i. Styret instiller på Christer Nordbø
ii. Christer Nordbø velges ved akklamasjon
c. Valg av to referatsignatører
i. Marius Mikkelsen og Torstein Sivertsen
d. Godkjenning av innkalling
i. Godkjent

2. Regnskap for 2012
a. Hallvard Nygård gjennomgikk regnskap for 2012 (ink. budsjettkontroll i
forhold til årsmøtets budsjett og revidert budsjett)
b. Punkter gjennomgås enkeltvis av Hallvard Nygård
c. - Enstemmig godkjennelse av regnskap
3. Budsjett for 2013
a. Hallvard Nygård gikk gjennom “Budsjett 2013 for Warpcrew”
i. Forslag til endring:
1. Forslag 1: Endring av Post 6820 fra kr. 0 til kr. 5.000,00 hvor
2.500 tas fra post 6811 og 2.500 fra bunnlinjen.
2. Forslag 2: Endring av Post 6820 fra kr. 0 til kr. 5.000,00 hvor
2.500 tas fra post 6811 og 2.500 fra post 6860.
3.
4. Forslag 1: 10 For 5. Forslag 2: 12 For a. Årsmøtet stemmer for å ta inn forslag 2:
i. Forslag 2 godkjennes ved flertall.
ii. Forslag til endring: (Marius mikelsen)
1. Endre post 7190 til fra kr. 2.000,00 til kr. 4.000,00,
resterende 2.000,00 tas fra bunnlinjen.
a. Forslaget vedtas ved flertall
b. Budsjett for 2013 godkjent
4. Styrets Årsberetning
a. Christer Nordbø gjennomgikk beretningen
i. Beretningen tas til orientering
b. Hallvard Nygård gikk gjennom fjorårets tall
5. Vedtektsendringer
a. Forslag fremlagt av Torstein Husebø. Er gjengitt i orginal form under samt
noen forslag fra årsmøtet.
Forslag fremmet av Hallvard Nygård:
Språklige/redaksjonelle endringer blir tatt inn uten votering.
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-> Vedtatt

§1 endre ...av bl.a. Datatreff. ... til .. av blant annet datatreff …
> Språklig endring, vedtatt
§2.1
endre .. via sms eller epost .. til epost og eventuelt SMS …
> Vedtatt
endre ... før årsmøtets innkalling eller i løpet av fjoråret med ... til ... før årsmøtets innkalling er sendt
ut eller i løpet av forrige kalenderår …
> Språklig endring, vedtatt
endre Styret setter dagsordenavsnittet til
Årsmøtets skal alltid behandle følgende punkter:
 konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent, valg av tellekorps
og valg av to signatører av møtereferatet)
 årsberetning fra styret
 regnskap for forrige kalenderår
 budsjett for inneværende kalenderår
 vedtektsendringer
 valg
Styret er ansvarlig for å behandle innkommende forslag og legge legger frem sin instilling innstilling i
alle saker og vedta dagsorden. Dersom et medlem krever det, skal det avholdes skriftlig votering om
et fremlegg.
> Vedtatt. Språklige endringer gjengitt over.
§2.2 endre valg til Valg
endre warpzonesjef til Sjef for warpzone
> Vedtatt
§2.3
endre ... Styret og eller minst til ... Styret eller minst ...
> Vedtatt
endre ... ekstraordninært til ekstraordinært ...
> Språklig endring, vedtatt
§3.1
stryk og saker med økonomisk konsekvens.
> Vedtatt
§3.2
endre ... skal bestå... til ... består...
> Vedtatt
endre warpzonesjef til sjef for warpzone
> Vedtatt
§3.6
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endre sms til SMS
> Språklig endring, vedtatt
Generelt endre organisasjonens navn fra WarpCrew til Warpcrew
> Vedtatt
Ekstra forslag fra årsmøtet om å endre warpzone til Warpzone
> Vedtatt
§6
endre ekstraordninære til ekstraordinære
> Språklig endring, vedtatt
§8
endre Hyperion til Meldemskap Medlemskap i andre foreninger
> Vedtatt. Språklig endring i orginalforslag gjengitt over.
De nye vedtektene som helhet ble godkjent av årsmøtet.
Endringene i vedtektene er som følger:
https://github.com/Warpcrew/Vedtekter/commit/65fd20cf3a739f18c31861ceed257e8a67403aaf

6. Valg.
a.

Antall varamedlemmer. Styret innstiller på 3 medlemmer.
i. Forslag:
1. Endres til 4 varamedlemmer
a. Godkjent av årsmøtet
b. Nestleder, 2 års funksjonstid.
i. Styrets Innstilling: Hallvard Nygård
1. Vedtas ved akklamasjon
c. Warpzone-sjef, 2 års funksjonstid.
i. Styrets innstilling: Christer Tysdal
1. Vedtatt ved akklamasjon
d. Styremedlem, 2 års funksjonstid.
i. Styrets Innstilling: Eirik Håland
1. Vedtatt ved akklamasjon
e. Varamedlemer, 1 års funksjonstid.
i. Kandidater til valg:
1. Marius Mikelsen (på møtet)
2. Lasse Meland (på møtet)
3. Torstein Sivertsen (på møtet)
4. Alexander Kvammen (på møtet)
5. Andreas Rygg
6. Glenn Eriksen
7. Odd Eirik Svendsen
ii. Votering ble foretatt skriftlig for hver posisjon (fra 1 til 4). Den med
flest stemmer ved hver votering ble valgt til den posisjonen.
iii. Vara 1:
1. Styrets Innstilling - Odd Eirik Svendsen
2. Omvotering på Andreas Rygg og Marius Mikelsen
3. Andreas Rygg valg med 13 mot 7 stemmer etter skriftlig
omvotering
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iv. Vara 2:
1.
2.
v. Vara 3:
1.
2.

f.

Styrets Innstilling - Andreas Rygg
Lasse Meland ble valgt med 7 stemmer etter skriftlig votering
Styrets Innstilling - Glenn Eriksen
Torstein Sivertsen ble valgt med 7 stemmer etter skriftlig
votering

vi. Vara 4:
1. Odd Eirik ble valgt med 11 stemmer etter skriftlig votering
Revisor, 1 års funksjonstid.
i. Styrets Innstilling Torstein Husebø
1. Valgt ved akklamasjon

7. Forslag / eventuelt.
a. Torstein Husebø stemmes inn i årsmøtet . (Enstemmig).
b. Torstein Husebø ber om at navnene lagt opp til votering av varamedlem tas
til etteretning av styret for videre arbeid i organisasjonen.
c. Informasjon om opprettelse av Arbeidsutvalg for arbeid direkte mot
arrangement.
i. Styret foretar en introduksjon av de enkelte arbeidsoppgavene som
kan tenkes å delegere noe videre til ett eventuelt arbeidsutvalg.

Warpcrew  org.nr.: 981 460 057
Postboks 47, 4096 Randaberg
www.warpcrew.com  post@warpcrew.com

