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Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Visnes Båtforening 2020
Årsmøte avholdes digitalt ved avstemming pga. Covid 19 innen
mandag 6. juli 2020
Saker til behandling i henhold til vedtektene § 4:
1. Konstituering
Godkjenning av innkalling pr. mail til alle medlemmer.
Godkjenning av dagsorden og saksliste
Valg av referent og en ekstra for underskriving av møteprotokoll (leder og sekretær)
2. Behandle innkomne forslag
Styret går inn for å ta opp et flexilån på 300 000,- for å ha midler til å ferdigstille
klubbhus, slipp og elektrisk anlegg i havna, samt ha nok til den daglige driften.
3. Valg av nestleder
Nestleder Nils Richard Olsen har trukket seg fra vervet som nestleder. Valgkomiteen
har foreslått Hans Thorvald Egeland som nestleder frem til neste ordinære årsmøte.

Styret ber alle medlemmer se på innkallingen og forslag her. Om noen medlemmer har noen
motforslag til dette, sendes det inn innen 22. juni.
Vedlagt stemmeskjema på side 2 her bes fylles ut sette en X på hver av de 5 linjene, og sende de
inn så fort som mulig.
Om det skulle komme noen motforslag innen 22. juni vil nytt skjema bli sendt ut.
Hvis det etter 22. juni er kommet inn godkjente forslag for over halvparten av medlemmene vil
det ses som godkjent. Om vi ikke får inn nok tilbakemeldinger vil de som er kommet inn innen 6
juli bli talt opp og er det flertall da er det godkjent.
Sakspapirer til årsmøtet legges ut på foreningens hjemmeside http://www.visnes-bf.no og blir
sendt ut på mail til alle medlemmer. Vedtekter finnes på hjemmesiden, eller kan fås ved
henvendelse til styret.

Vedlegg: Stemmeseddel for ekstraordinært årsmøte 2020
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Punk i innkalling
Punkt 1A: Innkalling på mail
Punkt 1B: Dagsorden og saksliste
Punkt 1C: Referent og underskriver
Punkt 2: Opptak av lån
Punkt 3: Valg av nestleder

Godkjent
X
X
X
X
X

Ikke godkjent

Blank

Merk linje under de 3 alternativene og sett en X på alternativene på hver av de 5 punktene.
Send tilbake utfylt skjema til Otto Østensen.
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