H,utehilhist*risk Frrsning
Avd. Vestfold
Refera t fra årsmøt et 2AI9
Torsdag 28. mars 2019 kt. L8:30 i Flykafeens lokaler, Barkåker.

Til stede: Leder Svein M.

Syversen ønsket 24 stemmeberettigede medlemmer velkommen til
møtet, og håpet på et godt årsmøte. Vi minnet to avdøde medlemmer med ett minutts stillhet.
Vi gikk så over til dagens agenda.

1. Godkjenning av innkalling og agenda.
Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.

2.Yalg av møteleder, referent og protokollbevitnere.
Til møteleder ble valgt Frode Foy.r, til referent Stein Rune Klemmetsby, og til
protokollbevitnere Leif Klowning og Lance Stott.
3. Årsberefning.
Styrets årsberetning ble presentert av Leder Svein M. Syversen, og ble enstemmig godkjent.
4. Regnskap og revisors beretning.
Årsregnskapet ble glennomgått av Stein Rune Klemmetsby, og godkjent uten bemerkninger.
Revisors beretning anbefalte godkjenning av regnskapet.
5. Yalg 2019.
Styremedlentmene Stein Rune Klemmetsby og Richard Sommerstad var på valg, samt
varamedlem Jean H. Sørensen, som ønsketLfratre. Forslag phnyttvaramedlem: Leif-Kåre
Lauritsen. Alle de foreslåtte ble enstemmig gienvalgt for 2 år.
Styret fikk da følgende sammensetning:

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Svein M. Syversen
Ame J. Helgestad
Stein Rune Klemmetsby
Richard Sommerstad
Frode FoSm
Gunnar Rønningen
Vararepresentant Knut Einar Kløw
Vararepresentant Leif-Kåre Lauritsen

Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 2 år
Valgt for 2 ån
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 2 årr
Valgt far 2 år

Revisor:

Trond Glemming

Ikke på valg

Valgkomitd:

Berit Eldevik Leder
Olav Sommerstad
Øyvnd Schaug

Valgt for 1 år
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6.Innkomne forslag.
Det var ingen innkomne forslag

til behandling

på dette årsmøtet.

7. BudsjettZAl9.
S§nets budsjettforslag for 2019 ble enstemmig godkjent.

Aktivitetsplan 2019. Vi har fåU en del kjøring med bussene i sesongen, og planlegger en
busstur til Blaafarveverket lørdag 15. juni. Dugnader på bussene fortsetter på Rød i Hof.
Vi vil også delta på diverse veteranbiltreffder det er mulig å ffi det tilpasset vårt program.
8.

Avslutning.
Årsmøtet ble avsluttet k1.19:05, og det ble servert karbonadesmørbrødog kaffe.
Jean Sørensen ble takket for stor innsats i styret giennom 15 år, og ble overrakt blomster.
Vi hadde trekning på inngangsbilletten med blant annet modellbuss og andre gevinster.
Ellers gikk praten livlig rundt bordet, da det alltid er mye interessant å prate om fra tidligere
bussopplevelser etter mange år bak rattet for de fleste av våre medlemmer.

Kvelden ble avsluttet kl. 20:15, og alle ble takket for fremmøtet og ønsket vel hjem etter
møtet.

Tolvsrød 28.mars2019

Stein Rune Klemmetsby
Sekretær
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