PROTOKOLL
ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB
Onsdag 26. mars 2014 kl 1900. P-Hotels, grensen 19,Oslo.
SAK 1. Åpning ved styreleder
Møtet ble åpnet av styreleder Jarl Anshus.
SAK 2. Valg av møteleder
Som møteleder ble det valgt Ken Gordon Solfjeld.
SAK 3. Valg av referenter
Som referenter ble det valgt Mons Øksnevad og Anja Monsen.
SAK 4. Registrering av oppmøte.
Det ble registrert 10 stemmeberettigede medlemmer.
SAK 5. Valg av medlemmer som skal undertegne protokollen.
Som medlemmer til å undertegne protokollen ble
Wiggo Larsen og Kjersti Eng valgt.
SAK 6. Godkjenning av innkalling.
Innkalling ble enstemmig godkjent.
SAK 7. Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble enstemmig godkjent.
SAK 8. Behandling av styrets årsmelding 2013.
Årsmelding ble gjennomgått av Kjersti Eng og følgende saker ble kommentert:
Målsettingen for 2013 ble fullstendig gjennomført med 44 konserter/arrangementer.
ByLarm, Rampelys, Morgendagens helter og våre faste kjernearrangementer ble nevnt
som positive tilskudd til kulturlivet.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
.
SAK 9. Godkjenning av regnskapet 2013.
Årsregnskapet for 2013 ble framlagt på årsmøtet og presentert av Mons Øksnevad.
Klubben går i et overskudd på 65 288,54,- i forhold til budsjettet.
Utgiftene holdes nede, og dette gir utslag i en god og solid økonomi.
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
SAK 10. Behandling av revisjonsberetning 2013.
Revisjonsberetningens konklusjon for 2013 ble lest opp av Jarl Anshus.
Revisjonsberetningen tas til orientering.
SAK 11. Behandling av innkomne forslag.
A. Forslag til endringene i vedtektene § 5 Styret. Endringsforslagene i fet kursiv:
Østkanten Bluesklubb ledes av et styre på minst ti personer.
Østkanten Bluesklubb ledes av et styre på minst åtte personer.
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Styret skal velge delegater til NRF og NBU.
Styret skal velge delegater til landsmøter/årsmøter i de organisasjonene vi er
medlem av.
Forslagene ble enstemmig vedtatt.
B. Årsmøtet i Østkanten Bluesklubb tar til etterretning vedtak gjort på årsmøtet i
Norsk Bluesunion der det ble besluttet å gå videre i etableringen av en egen
avtale med TONO. Årsmøtet stiller seg samtidig uforstående til antydningene om
at dagens dobbeltmedlemskap må opphøre, der klubben er medlem av så vel NRF
som NBU. Årsmøtet ser det som en forutsetning at dagens organisasjonsfrihet
bibeholdes i et nytt avtaleregime.
Tatt til etterretning
SAK 12. Behandling av budsjett 2014.
Budsjettet ble fremlagt og gjennomgått av Kjersti Eng.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
SAK 13. Valg av styret
Som styre ble det enstemmig valgt:
Styreleder:
Jarl Anshus– velges for 1 år
Styremedlemmer:
Rolf Jansen – Velges for 2 år
Annette Henriksson – Velges for 2 år
Jan Rustad – Ikke på valg
Mons Øksnevad – Ikke på valg
Kristina Rustad – Ikke på valg
Einar Brattlie– Ikke på valg
Sveinar Bones (ny) – velges for 2 år
Anja Monsen (ny)- velges for 2 år
Per Martinsen, Jan-Erik Henriksen og Kjersti Eng- fratrer styret
SAK 14. Valg av revisor.
Som revisor ble det enstemmig valgt Christiania Revisjon
SAK 15. Valg av valgkomité
Som valgkomité ble det enstemmig valgt:
Petter Mortensen
Runi Hoff
Wiggo Larsen
Oslo 27. 03.2014

…………………………
Kjersti Eng

………………………...
Wiggo Larsen
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