Referatet ble gjennomført som nettmøte pr. Webex. Følgende deltok: Ronny Rognhaugen,
Øyvind Pedersen, Claus Gladyszak og Karl Petter Haugen (referent).
Sak 1. NM og NC i 2016
Claus har saken og orienterte: ASF har søkt om NM siste helgen i august, men ønsker eventuelt
å flytte dette til siste helgen i september. RAN har også tilbudt å gjennomføre NM som en del av
RAN entypecup i september.
Av NC så har Ynglingmiljøet i TSF sagt seg villig til å ha Rustløseren som NC 7.-8. Mai. Denne
helgen arrangerer også ASF Race weekend for entype. I tillegg har RAN tilbudt RAN entype i
september som NC.
Det er fullt mulig å gjennomføre NM siste helgen i september, og vil også kunne være en fordel
for tilreisende båter som ønsker å delta på NC/RAN entype helgen før.
Claus jobber videre med koordingeringen.
Sak 2. Årsmtøtet 2016
Tidspunkt for årsmøtet settes til 28.2. 2016 kl. 1800. KP sender ut innkalling og sørger for at
medlemmene blir oppdatert med dokumenter til årsmøtet.
Årsmelding: Alle må gjennom årsmeldingen og skrive inn egne områder og forslag til eventuelle
rettelser i løpet av 14. Dager.
Regnskap: Ronny presenterte regnskap for 2015. Ingen kommentarer fra styret. Ronny sender
regnskapet over til Silje Fløysand for revisjon.
Budsjett: Ronny hadde satt opp et forslag til budsjett. Dette ble vedtatt fra styret sin side med
noen små endringer. Inntekt fra NC er lite relaistisk og ble satt til 0,-. Reisestøtte ble redusert til
10.000,-.
Forslag til årsmøtet: Kontingent for 2017 foreslås satt som for 2016.
Vedtektene bør også endres slik at årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av mars måned.
Styret bør klarlegge hvem som er villig til å ta gjenvalg og ikke for 2016 og signalisere dette til
medlemmene før årsmøtet. Foreløpig ser dette slik ut:
Ronny - tar gjenvalg
Øyvind - tar gjenvalg
Karl Petter - tar ikke gjenvalg
Claus - tar ikke gjenvalg
Antonio - ukjent (meld tilbake)
Julius - ukjent (meld tilbake)
Karl Petter Haugen
Referent

