Generalforsamling BMWCCN 2016
Clarion Hotel Gardermoen Lørdag 2. April 2016

Åpning:
Presidenten ønsker velkommen og går igjennom årsberetning og sakslisten.
24 Fremmøtte. Presentasjonsrunde.
President: Øivind Seielstad
Visepresident: Lars Almlie
Økonomiansvarlig: Fred Halvorsrød
Sekretær: Kine Engebakken
Pr/Media: Kristian Yksnøy
Medlemsansvarlig: Christer Bjercke
DK Trøndelag: Lena Andresen
DK Trøndelag: Morten Smistad
DK O&A: Hans Frederick Teiseth
DK O&A: Marinko Benasic
DK Vestfold: Kristian Tangen
DK Østfold: Tom Heine Bjercke
DK Telemark: Marius Stensrød
DK Telemark: Kjetil Nordheim
DK Møre & Romsdal: Vegard Remøy
UG Classic: Thomas Møller
UG Classic: Jan Helge Wergeland
Bedt med av HK: Knut-Kristian Strømholt
Fredrik Mowinckel
Jan Åsmund Botn Bondhus
Julian Svarliaunet
Lars Erik Eilertsen
Æresmedlem: Geir Skjelseth
Redaktør: Tor Arne Hæg
Ordstyrer: Øivind Seielstad
Referent: Kine Engebakken
Underskrifter protokoll: Marius Stensrud og Hans Fredrik Teiseth

Hovedstyrets årsberetning:
Øivind Seielstad gikk gjennom årsberetningen med møtevirksomhet, aktivitetsliste,
styresammensetting, Fahrfreude utgivelser, distriktsklubber og undergrupper,
administrasjon og en helhetsvurdering av året 2015.
HK har avholdt tre ordinære styremøter i 2015
Hovedtreffet på Rudskogen ble avholdt litt senere enn det vi pleier, men med 250
biler i depot og kjempe fornøyde medlemmer samt strålende vær så ble dette et bra
treff.
Hovedtreffet på Våler hadde også et bra oppmøte og strålende vær! Som på
Rudskogen hadde vi kjøring for både gateregistrerte og lisensierte biler. Banecrewet
var kjempe fornøyde med oss som klubb.
BMW Clubs Nordic Race Festival ble ingen stor suksess, med våre søsterklubber
Sverige og Danmark.
Oslo Motor Show prydet vi vår stand med Isetta, I8, E30 og Nye X1. Her vervet vi
over 30 nye medlemmer og vi ser et stort potensiale ved å fortsette med og vise frem
vår fantastiske klubb.

Regnskap:
Balansen er tilnærmet lik 2014.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistent
med årsregnskapet og er i samsvar med lover og foreskrifter.
Regnskapet er signert og godkjent av klubbens revisor, Robert Torp.

Innkommende Forslag:
BMW Car Club Norway Classic byttet navn på generalforsamlingen til 02/Classic.
Undergruppen må selv sende inn navneendring til BCEF (Europa klubben). Dette ble
enstemmig vedtatt på generalforsamlingen.
Hovedstyret la frem at medlemskontingenten skal økes til 600,- Men dette ble
nedstemt. Kontingenten forblir på kr. 550,Familiemedlemskap står allerede i vedtektene og blir ikke berørt (kr. 275,-).
Forslag fra DK Østfold må legges inn som et ønske om vedtektsendring i 2017.

Hvor av DK/UG Ønsker automatisk overføring av 15% av innbetalt medlemskontingent inn
på konto til hver enkel DK/UG.
I vedtektene står det at generalforsamlingen bestemmer støtten DK/UG får, ut i fra regnskap
som avdelingene legger frem før generalforsamlingen.

Budsjett:
Nettbutikken har fått ny avtale med Profileringportalen.
Beløpet ble betalt inn før kontrakten var signert, fakturaen ble sendt i fra profileringsportalen
som forskuddsbetaling 30% som et innskudd til varekjøp.
Tidligere avtale ble lagt frem på ledermøte 05.03.2016
Ny avtale ble presentert på generalforsamlingen.
Nettbutikken er oppe og går fra og med ¼-2016
Utbetalingen fra Profileringsportalen vil skje 1. i annenhver mnd.
Generalforsamlingens forslag der styret får egne vedtekter ovenfor slike avtaler i 2017.
- Hvorav generalforsamlingen må godkjenne større beløp enn 150.000,- utenom treffavgifter.
- Store beløp skal undertegnes av hele styret ikke bare to.
- Fornyelse av dette må også tinglyses i Brønnøysundregisteret.
- Styrets medlemmer i felleskap har signerings - fullmakt. dette gjelder alt over 150.000,(Riktig formulering er utbedret av Frederick Mowinckel)
- I tilfeller der klubbens styre må beslutte ekstraordinære, ikke budsjetterte utlegg på
klubbens vegne, skal samtlige av styrets medlemmer signere slike avtaler såfremt
beløpet overstiger 50.000,- inkl. mva.
NSK er meget fornøyd med Profileringsportalen. De har ikke noe forskudd, på grunn av
mindre medlemsmasse.
DK/UG har bestilt effekter på regneark til profileringsportalen som skal markedsføres videre i
nettbutikken.
DK/UG tar ut effekter til sine treff og får ren fortjeneste til sin klubb.

Behandle revidert regnskap:
Endring. loddsalg var satt i minus grunnet manglende billag, den er nå øket ifølge
regnskapsfører.
Generalforsamlingen økte inntektene på post - effektsalg nettbutikk fra 75.000 til 175.000.
Post - Landstreff 2016 ble det gitt kr. 30.000,- til utgifter som skal være selvfinansierende for
inntekter på kr. 30.000,Post - Baneleie Rudskogen ble øket fra 74.000 til 125.000.
Post -Baneleie Våler ble øket fra 62.000 til 100.000.
Dette resulterte i sum utgifter 1.698000.
Driftsresultat 142.000.
En leverandørgjeld på 15.000 som settes som fordring i revidert regnskap.

Behandle ansvarsfritak for hovedklubben for
økonomi og drift siste år:
Det ble tatt en avstemning der alt blir vedtatt med budsjett og vedtekter i dag 2/4-16
Økonomi og drift er enstemmig godkjent av generalforsamlingen.
De som blir valgt inn i nytt styret fritas for evt. skadelidende som det tidligere styret evt. har
påført.
Godkjenning av ny vedtekt må gjøres på generalforsamlingen 2017, med ny formulering.
Generalforsamlingen vedtar at styret retter seg etter forslaget til Tom Heine Bjercke på inntil
15%.
Styregodtgjørelse fortsetter pålydende kr 6.000,- pr. pers. i styret.

Neste års Generalforsamling:
Lørdag 25.mars 2017 generalforsamling.

Valg:
Valg av medlemmer til hovedstyret, revisor og valgkomite:
Det nye styret består av følgende:
President: Lars Almlie
Visepresident: Kristian Yksnøy
Økonomiansvarlig: Jan-Åsmund Bondhus
Medlemsansvarlig: Christer Bjercke
Sekretær DK/UG ansvarlig: Knut-Kristian Strømholt
Pr/Media: Frederick Mowinckel
Varamedlem 1: Julian Svarliaunet
Varamedlem 2: Lars-Erik Heltne Eilertsen
Valgkomite: Tom Heine Bjercke 2 år
Geir Skjelseth: 1 år
Revisor: Styret får fullmakt til å finne riktig kandidat.
LMK Ansvarlig: Rune Kampenes.
Nytt Æresmedlem: Robert Nilsskog.
Årsmøtet er hevet og godkjent.

Signering av Protokoll:
Marius Stensrud

Hans Fredrik Teiseth

Sign:

Sign:

