Årsmøte
i Kystlaget Trondhjem
på P-Hotels Brattøra
torsdag 15. februar 2018 kl. 18:00 NB!
Saksliste:
1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere
2. Årsmelding og regnskap for 2017
3. Årsmelding fra aktivitetsgruppene *)
4. Arbeidsplan og budsjett for 2018
5. Innkomne forslag
5.1 Nedleggelse av gruppa "Kaptein Dyre"
5.2 Nedleggelse av Fløtmannsgruppa.
6. Valg
Årsmøtepapirer legges til gjennomsyn på Gulskuret og på www.kystlagettrh.no/om-oss/arsmote/ torsdag 1. februar.
*) En representant for hver gruppe får ca. fem minutter til orientering om
aktiviteten i året som gikk.

Velkommen!
Egil Eide
Høvedsmann
PS: Generalforsamling for Stoksundferja AS og Kafé Skuret AS blir avholdt
umiddelbart etter årsmøtet i Kystlaget Trondhjem.

Sakspapirer til Sak 5
5.1 Nedleggelse av gruppa "Kaptein Dyre"
Forslagsstiller: Per Kristian Rognes og Sten Cato Nordsæther
"Kapt. Dyre" ser nå ut til å ha fått et permanent tilholdssted i ViknaRørvikområdet. Dette medfører at vi som har tilhørt "Kapt. Dyre" i Trondheim
ikke lengere har den samme tette kontakten med fartøyet. Det er derfor naturlig
at vi ved neste anledning også trekker oss fra styret i Veteranbåtlaget "Kapt.
Dyre". I og med at "Kapt. Dyre" ikke vil ha noe tilhold i Trondheim ser vi derfor
ingen grunn til å opprettholde "Kapt. Dyre" gruppen i Kystlaget Trondhjem. Vi
foreslår derfor for Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem en nedleggelse av Kapt.
Dyre gruppen.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem legger ned gruppa "Kaptein Dyre".
5.2 Nedleggelse av Fløtmannsgruppa
Forslagsstiller: Styret for Kystlaget Trondhjem
Fløtmannsgruppa har de siste årene bestått av fløtmann Clamer Meltzer som har
hatt hovedansvar for fløtmannsbåten. I 2017 har fløtmannsroingen vært ivaretatt
av medlemmene av Småbåtgruppa. Denne ordningen blir videreført i 2018, og
Småbåtgruppa har tatt på seg ansvaret for fløtmannsbåten samt organisering av
fløtmannsroingen. På Rådsmøtet 25. januar 2018 ble det foreslått å legge ned
Fløtmannsgruppa siden oppgavene i praksis har blitt overført til Småbåtgruppa.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem legger ned Fløtmannsgruppa og godkjenner at
Småbåtgruppa tar på seg drift og vedlikehold av fløtmannsbåten. Det utarbeides
en avtale mellom Kystlaget Trondhjem og Småbåtgruppa om drift og
vedlikehold av Fløtmannsbåten.

