GENERALFORSAMLING 2018

Trondheim Havfiskeklubb

Tid og sted:
Generalforsamling 2018 for Trondheim Havfiskeklubb avholdes tirsdag 30.januar 2018 klokken 1900.
Oppmøtested er Storflata 5, 7029 Trondheim (inngang på baksiden). Gratis parkering.

Dagsordenen:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingens lovlighet.
3. Valg av møteleder og referent.
4. To av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer velges for å underskrive protokollen.
5. Årsberetning.
6. Gjennomgåelse av regnskap og revisjonsberetning.
7. Fastsettelse av neste års budsjett.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.

Medlemskontingent:
Vi minner om at årets kontingent må være betalt for å ha stemmerett ved årsmøtet.
Kontingent: 400 kr til konto 0530.29.83633. Det kan betales på stedet ved oppmøte årsmøtet.

Innkomne forslag fra medlemmene
Vedlegg 1: Forslag til endring av Vedtektene § 7.
Vedlegg 2: Forslag til nytt pkt 7 under Fiskeregler
Vedlegg 3: Forslag til endring av Fiskereglene pkt 2

Vel møtt!
Hilsen Styret
Trondheim Havfiskeklubb
Dato/Sted: 31.12.2017, Trondheim
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Vedlegg 1

Forslag til endring av Vedtektene § 7

Gammel tekst:
§7 - GENERALFORSAMLING
Generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av januar, og medlemmene skal ha minst 4 (fire) ukers
skriftlig varsel. Til innkallingen skal vedlegges eventuelle forslag til endringer av vedtekter og/eller fiskeregler,
eventuelle tillegg til disse, samt eventuelle andre saker som ønskes tatt opp. Vedtekter og fiskeregler kan ikke endres
uten å ha vært ført opp i innkallingen.
Dagsorden på generalforsamling er som følger:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingens lovlighet.
3. Valg av møteleder og referent.
4. To av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer velges for å underskrive protokollen.
5. Årsberetning.
6. Gjennomgåelse av regnskap og revisjonsberetning.
7. Fastsettelse av neste års budsjett.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.
Styret velges for 1 (ett) år, i henhold til § 4. I tillegg velges 2 revisorer, 2 medlemmer i valgkomite, leder festkomite
og leder for eventuelle særutvalg og festivaler. Valgene skal foregå skriftlig dersom minst et av medlemmene
forlanger dette. For å bli valgt må en ha fått simpelt flertall, det vil si minst 1 stemme mer enn halvparten av de
avgitte, inkludert blanke stemmer. Oppnås ikke dette ved første gangs avstemning, foretas bundet valg mellom de to
som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende innen 1. desember. Forslag skal begrunnes og beskrive
endring med tydelig henvisning til paragraf eller punkt. Alle forslag skal være underskrevet. Forslagsstilleren kan
reservere seg for at navn offentliggjøres i innkalling til generalforsamlingen.
Resultat fra generalforsamlingen sendes medlemmene per post. Det er årsberetning, regnskap, budsjett,
valgresultater samt oppdatert medlemsliste.
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Forts. vedlegg 1
Forslag til ny tekst
§7 - GENERALFORSAMLING
Generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av januar, og medlemmene skal ha minst 4 (fire) ukers
skriftlig varsel. Til innkallingen skal vedlegges eventuelle forslag til endringer av vedtekter og/eller fiskeregler,
eventuelle tillegg til disse, samt eventuelle andre saker som ønskes tatt opp. Vedtekter og fiskeregler kan ikke endres
uten å ha vært ført opp i innkallingen.
Dagsorden på generalforsamling er som følger:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingens lovlighet.
3. Valg av møteleder, referent og tellekorps.
4. To av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer velges for å underskrive protokollen.
5. Årsberetning.
6. Gjennomgåelse av regnskap og revisjonsberetning.
7. Innkomne forslag.
8. Fastsettelse av neste års budsjett.
9. Valg.
Styret velges for 1 (ett) år, i henhold til § 4. I tillegg velges 2 revisorer, 2 medlemmer i valgkomite, leder festkomite
og leder for eventuelle særutvalg og festivaler. Valgene skal foregå skriftlig dersom minst et av medlemmene
forlanger dette. For å bli valgt må en ha fått simpelt flertall, det vil si minst 1 stemme mer enn halvparten av de
avgitte, inkludert blanke stemmer. Oppnås ikke dette ved første gangs avstemning, foretas bundet valg mellom de to
som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende innen 1. desember. Forslag skal begrunnes og beskrive
endring med tydelig henvisning til paragraf eller punkt. Alle forslag skal være underskrevet. Forslagsstilleren kan
reservere seg for at navn offentliggjøres i innkalling til generalforsamlingen.
Resultat fra generalforsamlingen sendes medlemmene per e-post. Det er årsberetning, regnskap, budsjett,
valgresultater samt oppdatert medlemsliste.
Begrunnelse for endring:
Punkt 3: Et tellekorps vil minimere sjansene for kluss i opptelling av stemmer.
Punkt 7 og 8 bytter rekkefølge da innkomne forslag teoretisk sett kan gi utslag på budsjettet.
De siste årene har ikke resultatene fra generalforsamlingen blitt sendt ut, om det skal sendes på e-post istedenfor
post tror jeg det vil bli gjort.
-Andreas Bjørnæs Eriksen
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Vedlegg 2
Forslag til nytt pkt 7 under Fiskeregler.
7. TYNNLINE
7.1 Der de etterfølgende punkter ikke sier noe annet, gjelder de til enhver tid gjeldende fiskeregler for Trondheim
Havfiskeklubb også for klubbens tynnlineturer.
7.2 Konkurransen fiskes med IGFA Line Class line med bruddstyrke inntil 4 kg (8 pounds). Det skal anvendes
minimum 20 m hovedline. TURKO har rett til å kontrollere/teste at godkjent line anvendes.
7.3 Det er tillatt å bruke en krokenhet. Med krokenhet menes enten enkeltkrok, dobbelkrok eller trippelkrok.
7.4 Fiskeskipper kan i samråd med deltakerne avgjøre hensiktsmessig minstevekt på søkke/pilk.
7.5 Dobbel line og fortom kan anvendes hver for seg eller sammen. Kun hovedline kan brukes som dobbel line.
Fortom har ingen restriksjoner for materiell og styrke. Maksimum lengde er 4,57 m (15 feet) inklusive
krokarrangement. Kombinert lengde av dobbel line og fortom skal ikke overstige 6,1 m (20 feet).
7.6 Det føres egen klubbrekordliste for fisk tatt på klubbturer der disse regler praktiseres.

Begrunnelse:
En høy andel av klubbens mest aktive medlemmer ønsker tynnline fiske tilbake av flere ulike grunner. Tynnline fiske
var noe unikt for klubben og fiskeopplevelsene man kunne få var virkelig unike. Når tynnlina ble avskaffet i klubben
ble det argumentert for at det var en "utdatert" måte fiske på. Det er muligens ikke helt tilfelle da man nå ser
tendensene til at det i sportsfiske miljøene rundt om i landet blir mere og mere “in” å fiske med lettere utstyr og
haspel. Skulle man velger arrangere tynnline som et eget mesterskap/konkurranse vil det heller ikke være noe hinder
at de av klubbens medlemer som ønsker fiske tynnline skal få anledning til det. Man har allerede akseptert
grunnvektsystem så hvorfor ikke også gjøre plass til tynnline fiske igjen.

-Andreas Bjørnæs Eriksen og Geir Magne Hansen
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Vedlegg 3
Forslag til endring av Fiskereglene pkt 2

Gammel tekst:
2. KLUBBKONKURRANSEN
2.1 Sammenlagt poengsum fra de seks beste klubbkonkurranseturene i året gjelder.

Ny tekst:
2. KLUBBKONKURRANSEN
2.1 Sammenlagt poengsum fra de seks beste klubbkonkurranseturene i året gjelder. Tynnlineturene inngår i en egen
konkurranse.

-Andreas Bjørnæs Eriksen og Geir Magne Hansen

