
 
 

Innkalling til årsmøte 2022  
 
I samsvar med vedtektenes §5 innkaller styret med dette til ordinært årsmøte.  
 

Oppmøte, Lørdag 23. april 2022 kl 12:00  
 
Sted:  Brødrene Hanssens Auto/Gamle BP stasjonen på Nøtterøy 

Kirkeveien 230  
3140 Nøtterøy 
 

Omvisning, film og historiefortelling på BP stasjonen med kaffeservering.  100 kr per person 
 
Kjøre videre til Lars Høien på hyggelige småveier hvor årsmøte avholdes i båtklubbens lokaler like ved. 
 

 
 
 

Årsmøte, Lørdag 23. april 2022 kl 14:00 
 
Sted:  Lars Holøien 

Østveien 328 
3145 Tjøme 
 

Årsmøte i båtklubben. Gangavstand fra Lars. 

 
 

Grilling, Lørdag 23. april 2022 fra kl 15:00 
 
Servering/grilling hos Lars så lenge man orker 
 

 
 
  



Mulighet for overnatting på  
Havna hotell  
Havnaveien 50, 3145 Tjøme 
Telefonnummer: 33 30 30 00 
 
Eller 
 
Hvasser Motel  
Hvasserveien 230, 3148 Hvasser 
Telefonnummer: 33 39 30 01 
 
Den enkelte bestiller selv direkte på hotellet.  
 
Uforpliktende påmelding til Lars Holøien på +47 936 60 982 da vi trenger vite hvor mye man skal kjøpe inn. 
 
 
Årsmøte - Dagsorden er ifølge vedtektenes §5 følgende: 
  

5.10.1. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen. 
5.10.2. Registrering av stemmeberettigede medlemmer. 
5.10.3. Godkjenning av innkalling. 
5.10.4. Godkjenning av dagsorden. 
5.10.5. Referat fra forrige årsmøte. 
5.10.6. Styrets beretning for siste periode. 
5.10.7. Regnskap siste periode. 
5.10.8. Budsjett for kommende periode. 
5.10.9. Fastsettelse av kontingent for Hovedmedlemmer og Støttemedlemmer for kommende periode.  
5.10.10. Innkomne forslag og saker som er publisert for medlemmene, ref. §5.7.  
5.10.11. Valg. 

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være innsendt til styret senest fire uker før årsmøte avholdes.  
Siste frist for dette er fredag den 25.3. 
 
Følgende i styret er på valg: 
 

• Styreleder - velges for 1 år:  Jan Gunnar Fjeldberg  Stiller ikke til gjenvalg  

• Styremedlem - velges for 2 år: Leif Thore Lian  Stiller ikke til gjenvalg   

• Varastyremedlem - velges for 2 år: Arvid Fjeld   Stiller ikke til gjenvalg 
 
I tillegg er følgende på valg: 
 

• Valgkomitemedlem - velges for 2 år: Jan From Stiller til gjenvalg 

• Revisor - velges for 1 år:   Ole Baartvedt  
 
Klubben trenger en kasserer fra 2023 – kan du tenke deg å ta vervet? Bli med i styret allerede fra i år, så får vi en 
lettere overgang. 
 
Ønsker du å stille til valg til en av posisjonene ta kontakt med valgkomiteens leder Jan From – mobil 975 43 562. 
 

Vi søker frivillige til ulike aktiviteter, kan du tenke deg å bidra? 
 
Vi trenger en ansvarlig for regalier, noen til å hjelpe til med å arrangere vår rally med innlagt årsmøte, sommer rally 
og høst rally. Vår nye hjemmeside er straks ferdig for lansering – vi trenger bidragsytere til å sende inn små og store 
Healey historier og bilder – enten de er nye eller gamle. Sende en mail til post@austinhealey.no  og si litt om hva du 
kan tenke deg å bidra med. 

 
Vel møtt 
Styret 

mailto:post@austinhealey.no

