Referat fra årsmøte 2017
Venneforeningens første årsmøte og oppstartsmøte ble avholdt fredag 10. mars kl. 19.00 i Kystlaget Terje
Vigens lokaler i Skjeviga. Det var 22 fremmøtte.
Før selve årsmøtet ble det gitt en orientering om bakgrunnen for stiftelsen av foreningen, og om hva
venneforeningen er har som formål og aktiviteter.
Det ble gitt anledning til å tegne seg som medlemmer før årsmøtet.

Saksliste for årsmøtet:
Årsmøtet er forberedt av interimsstyret, dvs. medlemmene i Fyrstyret for Homborsund fyr.
1. Velge ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll.
Formann Jan Arild Vassbotn ønsket velkommen og foreslo Marit Grinaker Wright som ordstyrer. Hun
ble valgt. Deretter ble følgende valgt:
- Referent: Roar Ousland
- Underskrivere av protokoll: Bjørn Hansen og Vibeke Nedrebø.
2. Godkjenne innkalling og dagsorden
Innkalling og årsmøtedokumenter ble sendt til de tre lagene, med oppfordring til å spre dem til sine
medlemmer. Det ble også annonsert i Grimstad Adressetidende tirsdag før møtet.
Møtet var også annonsert på Homborsundfyr.com og på Facebook.
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent
3. Behandle årsmelding og vedtekter
3.1 Årsmelding og bakgrunn for Homborsund fyrs venner.
Siden dette var foreningens først årsmøte ble det ikke fremlagt noen årsmelding.
Vedtak: Intet vedtak
3.2 Gjennomgang av vedtektene.
Før årsmøtet var det ikke kommet inn noen forslag til endring av vedtektene.
Under gjennomgangen av vedtektene kom det opp en del kommentarer. Det ble enighet om man
ikke kunne gjøre endringer på dette årsmøtet, men at årsmøtet oppfordrer lagene til en grundig
gjennomgang av vedtektene for så å fremlegge eventuelle endringsforslag i god tid før neste
årsmøte.
§12 ble spesielt debattert. Det ble bl.a. fremholdt at ifølge vedtak på Eide Sognelags årsmøte skal
lederen i venneforeningen være fra et av lagene. Styret vil fremme forslag til en slik vedtektsendring
før årsmøte 2018.
Det ble også gitt en avklaring vedr. formuleringen "Disse (styremedlemmene) stiller med ubundet
mandat fra foreningene":
Dette er en helt vanlig formulering i en slik sammenheng. Styremedlemmene som representerer de
tre lagene skal selvsagt fremme synspunkt som er i tråd med lagets interesser og eventuelle pålegg

fra sine respektive styrer. Men de må også kunne delta i en debatt i styret og kunne ta avgjørelser
uten til enhver tid å klarere med sin forenings årsmøte eller styre.
Vedtak: Vedtektene ble godkjent. Styret vil til neste årsmøte fremme endringsforslag for §12 der
det presiseres at lederen skal være fra ett av lagene.
4. Behandle regnskap i revidert stand.
Siden dette er første årsmøte ble det ikke fremlagt noe regnskap for venneforeningen.
Vedtak: Intet vedtak
5. Behandle innkomne forslag
Det var ikke kommet noen forslag.
6. Fastsette kontingent for 2017.
Forslag: Personlig medlemskap: kr. 100.
Husstandsmedlemskap: kr. 100 - for hele husstanden.
Begrunnelse: Det skal være en lav terskel for å bli med og bidra. Foreningens inntekter er primært
basert på utleie av Homborsund fyr.
Det ble presisert at husstandsmedlemskap gjelder personer i samme husstand med samme adresse.
Hvert husstandsmedlem må registreres separat som medlem i venneforeningen.
Vedtak: Styrets forslag til kontingent ble vedtatt.
7. Vedta budsjett og handlingsplan
Siden handlingsplanen og budsjettet henger nøye sammen ble begge gjennomgått samlet.
7.1 Handlingsplan
Handlingsplanen ble gjennomgått. Det var ingen innsigelser.
7.2 Budsjett
Budsjettet er utarbeidet bed bakgrunn i erfaringstall fra siste regnskap for Fyrstyret for Homborsund
fyr. Budsjettet ble gjennongodt og det var ingen innsigelser.
Vedtak: Handlingsplan og budsjett ble vedtatt.
8. Avholde valg
Interimsstyret hadde fungert som valgkomite og fremmet forslag til kandidater.
8.1 Leder
Forslag: Jan Arild Vassbotn
8.2 Styremedlemmer og varamedlemmer
Forslag som styremedlemmer: Roger Tvedten og Grete Grosvold
Forslag til varamedlem: Per Ivar Byklum
Vedtak: De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.
Representanter for lagene er pr d.d.:
Eide sognelag: Jan Arild Vassbotn og Atti Wåga

