Referat fra årsmøtet i Norsk Grotteforbund 2007
Fra styret møtte Torstein Finnesand, Svein Grundstrøm og Hans Øivind Aarstad
Tilstede: Harry V. Nilsen, Veronika I. Wang, Rolf Thorsen, Anthony Day, Julia Bradshaw, Hans
Martin Slåttkjær, Torstein Finnesand, Annelise Grundstrøm, Svein Grundstrøm, Anders Grundstrøm,
Bjørn Egil Johansen, Hans Øivind Aarstad, Knut Davidsen, Tor Christian Vold, Tore Brattli, Roy
Solbakk, Øystein Nytrø, Harry Bjerkli (i alt 18 stemmeberettigede).
Navneliste i følge forhåndspåmelding ble sendt rundt og korrigert.
1. Rolf Thorsen valgt til møteleder, Øystein Nytrø til referent.
2. Innkallingen og dagsorden godkjent
3. Styrets årsberetning ble lest av leder Svein Grundstrøm.
Han kommenterte spesielt at årsberetningen ikke følger kalenderåret, men går fra årsmøte til
årsmøte. Ingen spørsmål til årsberetningen.
4. Regnskap
Regnskapet gjennomgått i detalj av Svein Grundstrøm, med spesiell forklaring av hvordan postene
for inntekter og utgifter ifm. redningsarbeid fremkommer. Det ble stilt flere spørsmål til disse
postene, som ble besvart av Svein.
Revisor har kommentert og anbefalt at regnskap for en reell aksjon bør føres separat. Styret vil rette
seg etter dette i framtiden.
Regnskapet ble godkjent.
5. Endring av vedtektene
Det var innkommet forslag til endring av § 3, § 6 og § 7 fra Tore Brattli og Øystein Nytrø. Hensikten
var å klargjøre formål, styresammensetning og forholdet mellom styre og årsmøte.
Styret hadde vesentlig mer omfattende forslag til endring av alle paragrafer.
Det var enighet i salen om at årsmøtet kunne diskutere, foreslå endringer og stemme over paragraf
for paragraf i styrets forslag. Styrets forslag ble oppfattet til å omfatte og utvide Tore Brattli og
Øystein Nytrøs forslag.
Styrets forslag ble presentert.
§1
Styrets forslag vedtatt med 15 av 18 stemmer
§2
Styrets opprinnelig forslag falt med 11 av 18 stemmer
Med endring "som melder seg inn" -> "medlemmene"

Vedtatt med 13 av 18 stemmer
§3
Endring: "grottene" -> "grotter"
Endring: "hjemmeside" ->"nettsider"
Vedtatt med 18 av 18 stemmer
§4
Vedtatt med 14 av 18 stemmer
§5
Diskutert om "operativ" strengere enn "funksjonell". Styrets opprinnelige forslag vedtatt med 17 av
18 for stemmer.
§6
Diskusjon om begrepet "redningsleder", mulig "leder NGRT". Torstein Finnesand mener at dette er
en innarbeidet tittel, og at årsmøtet må velge denne personen.
Styrets forslag vedtatt med 18 av 18 stemmer.
§7
Endring: "tilstede" -> "til stede"
Endring "hjemmeside" -> "nettsider"
Vedtatt med 17 av 18 stemmer
§8
Endring: "hjemmeside" -> "nettsider"
Vedtatt med 18 av 18 stemmer
§9
Ved prøveavstemming mente 14 av 18 at § 9 kan tolkes slik at mindre redaksjonelle endringer,
språkfeil og rekkefølge kan gjøres på årsmøtet.
Vedtatt med 14 av 18 stemmer.
§10
Ingen endring foreslått av styret. Ikke stemt over.
Ved forespørsel fra møteleder ble det ikke ønsket å gjøre en endelig avstemming over alle endringer
under ett. Vedtektsendringene anses derved som vedtatt.
5. Valg
Valgkomiteens forslag framlagt.
Redningsansvarlig:
Rolf Thorsen valgt ved akklamasjon
Styremedlemmer:
Knut Davidsen foreslått ved benkeforslag av Svein Grundstrøm.

Med fire kandidater til to verv ble det krevd skriftlig avstemning.
Opptelling ga følgende stemmefordeling
Torstein Finnesand:
17 stemmer
Knut Davidsen:
13 stemmer
Jon-Egil Nordvik:
5 stemmer
Lisa Høyås:
1 stemme
Torstein Finnesand og Knut Davidsen er valgt for to år.
Valgkomité:
Øystein Nytrø gjenvalgt.
Revisor:
Erik Vevelstad valgt.
Styret oppfordres til å sende blomster til avtroppende revisor Geir Balseth etter svært mange års
innsats.
7 Innkomne saker
Ingen
Møtet ble avsluttet med orientering om søndagens møteplan og praksis
rundt alarmtidsliste for aktivitetene i Tjorve.

