Protokoll fra digitalt årsmøte i Christian Radichs Venner 2019
Årsmøtet for 2019 blir avholdt elektronisk ved innhenting av stemmer via link sendt på e‐post 30.april 2020.
Stemmefristen ble satt til 14.mai 2020.

Saksliste:
1) Konstituering
a) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Årsmøtet hadde ingen kommentarer og besluttet at årsmøtet var lovlig kalt inn. Årsmøtet godkjente
agendaen.

b) / c) Valg av møteleder og referent
Kari Vesterby ble foreslått og valgt til å lede møtet, samt foreslått og valgt som referent.

d) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen samt opptak av
navnefortegnelse
Line Lunde og Anne Rui ble valgt til å underskrive protokollen.
Det er 40 stemmeberettigede medlemmer (betalt medlemskontingent for 2019) som har levert
stemmeseddel. Ingen medlemmer har gitt fullmakt til å stemme for dem. Dette ga i alt 40 gyldige
stemmer.

2) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
a) Godkjenning av årsberetning for 2019
Årsmøtet godkjenner årsberetning for 2019 og fritar styret for ansvaret for 2019.

b) Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for 2019
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2019 og fritar styret for ansvaret for 2019.
Årsmøtet kom med forslag om å opprette en høyrentekonto/sparekonto for bedre rentebetingelser
enn i dag. Forholdet er under vurdering, men er foreløpig satt på vent for å kunne låne ut likvider til
Stiftelsen Christian Radich ved behov. For øvrig ingen kommentarer for regnskapet for 2019.
Revisjonsberetning fra Venneforeningens valgte revisor Fredrik Michelet er avgitt med ren konklusjon
forutsatt årsmøtets godkjenning av årsregnskapet.

3) Endringer i statuttene
a) Statutter vedtatt april 2016 har vært gjort tilgjengelige i forkant av årsmøtet. Det er ingen innkomne
forslag om endringer i statuttene.

4) Handlingsplan for kommende periode
a) Godkjenning av handlingsplan for 2020
Årsmøtet har godkjent handlingsplanen for 2020 uten særskilte kommentarer.

5) Budsjett og årskontingent
a) Godkjenning av budsjett for 2020
Budsjettet for 2020 med et forventet overskudd på kr 229.200 ble godkjent av årsmøtet. Dersom det
kommer et prekært behov, ønsker styret å ha handlefrihet til å gi støtte. Årsmøtet sluttet seg til dette.
Årsmøtet har forespurt styret om å vurdere utsendelsesmåte av medlemsbladet Christian Radich Nytt
to ganger årlig ved å åpne for digital utsendelse hvis ønskelig. Styret vil vurdere dette. Styret ønsker
også å markedsføre Christian Radichs Venner som mottaker av Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping.

b) Fastsette årskontingent for 2021
Styret i Christian Radichs Venner foreslår at kontingenten for 2021 holdes uendret. Skjer innmelding og
derigjennom innbetaling av kontingent etter 20.august, vil kontingenten også gjelde medlemskap i
påfølgende år.
Tidligere års forslag om å legge på et fakturagebyr på kr 50 ved papirfaktura fra og med år 2
implementeres ikke før vi har en stabil og velfungerende løsning for utsendelse av avtalegiro. Skillet på
26 år henger sammen med definisjonen av ungdom i forbindelse med Tall Ships Race.
Årsmøtet godkjente styrets forslag til kontingent. Kontingenten for 2021 blir dermed som følger:

*) For livsvarige medlemmer er prisen en engangssum som betales ved innmelding.

6) Valg
a) Styre
Styremedlem Bjørn Jacobsen og styreleder Kari Vesterby stiller til gjenvalg til 2021. Styremedlem Anne
Rui stiller til gjenvalg til 2022. Harald Sundbye, Jorun Lie Aarud og Vidar Nærby er foreslått som nye
styremedlem som sitter til 2022. Det var ingen motkandidater. Det foreslåtte styret ble deretter valgt.
Styret for 2020 har således følgende sammensetning:

b) Revisor
Styret foreslo gjenvalg av Fredrik Michelet. Årsmøtet hadde ingen kommentar og valgte Fredrik
Michelet for en periode på 1 år.

7) Avslutning
Styret ønsker å takke for mange gode innspill og tilbakemeldinger gjennom kommentarfeltet på
stemmeseddelen. Styreleder har takket Fredrik Michelet for hans bidrag som Venneforeningens
revisor.

Oslo, 19.mai 2020
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