Innkalling til Årsmøte i HUK: 09.02.2017
kl.19:00
Sted: Båtforeningslokaler, Fyllinga Horten

Innkomne forslag må være styret i hende senest 26.01.2017
Ved betalt kontingent for 2017 har du stemmerett på
årsmøte.
Agenda:
1.

Årsberetninger
Styret

2.

Regnskap 2016

3.

Budsjett og kontingent for 2017

4.

Innkommende forslag
I. Fra Alexey:
Siden svømmehallen og alle aktivitetene rundt den spiller svært viktig rolle i
klubbens liv, bl.a. å kjøre innendørs del av (både Scuba- og fri-) dykkerkurs,
ha væruavhengig treningsrom, barnevennlig svømme- og dykkevirksomhet,
og sist, men ikke minst et sted å verve nye medlemmer, foreslår jeg å
fastsette en rolle i HUK Styret som «klubbens svømmehallsjef». Den skal
innebære følgende ansvarsområder:
a. Representere styret i svømmehallen, bl.a. mot svømmehallens ansatte
(ledelse og vaktmestre). Formidle eventuelle problemer, bringe bud fra
svømmehallen til klubben og vise versa, informere om planlagt trening
av vakt, osv.
b. Innføre nykommere (både nye medlemmer og de som kommer å
«prøve») til svømmehallens fasiliteter, forklare sikkerhetsrutiner,
regelverket, osv.

c. Sende melding til de som bryter svømmehallens regler eller klubbens
statutt.
d. Ha oversikt over oppmøte i svømmehallen (ca.).
e. Ha oversikt over klubbens midler i svømmehallen, evt. mangel av utstyr,
osv.
f. Sørge på at svømmehallens området brukes fornuftig, og deles sånn at
alle har mulighet å utføre sine aktiviteter fritt og effektivt.

5.

Valg.

De som har 0 år etter navnet sitt er på valg. Fint hvis dere kan
finne og sende forslag til å fylle disse rollene til Styret/Valg komite
Styret 2017/2018
Leder:

Alexey

1 år

Nestleder:

Geir Nygård

0 år

Sekretær:

Anette Skogen

1 år

Kasserer:

Roy Dahl

0 år

Styremedlem;

Bjørn-Andreas

1 år

1 varamedlem:

Katrin Nilsen

0 år

2 vara

Asgeir Farstad

0 år

Materialforvalter:

Edgar

0 år

Materialforvalter båt:

Geir Nygård

0 år

Kretsrepresentant:

Roy Dahl

0 år

Valgkomite:

Edgar Bang, Arne Hubertz

Revisor:

Elise Ellingsen

0 år

Revisor:

Jørgen Harborg

0 år

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

For styret HUK
Alexey Martyushenko
Leder Horten Undervannsklubb

