
 

 

REFERAT FOR ÅRSMØTET 

14 .02 .2018  

 
 

Møtet ble avholdt den 14.02.18 kl 19:00, i Svaneveien 35. Det var 12 medlemmer til 
stede. Møteleder og referent var Tormod Dramstad. 

 

• Innkalling og gjennomgang av sakliste. 

Innkallingen og sakslisten ble gjennomgått og godkjent. 

 

• Gjennomgang av årsberetning og regnskap. 

Årsberetning ble gjennomgått av TD. Regnskapet ble gjennomgått av Tommy Pedersen. 

Årsberetning og regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 

 

• Redegjørelse for utskiftning i styret. 

Jens Petter Moe Haakonsen ønsker å trekke seg fra styret etter samarbeidsproblemer 
med Tormod Dramstad. Det ble redegjort for bakgrunnen til problemene.  

Tormod Dramstad ønsker å trekke seg som leder fra styret, siden han hadde stilt seg 
tilgjengelig som leder i styret for Porsche Club Norge.  

Geir Gillebo ble foreslått som nytt styremedlem, og som kandidat for styreleder dersom 
TD blir valgt inn i PCN sitt hovedstyre. 

Haakonsen ble oppfordret fra salen om å vurdere å bli sittende en stund til eller vurdere 
sin avgang grundigere. Noe Haakonsen tok til etterretning.  

Det ble enighet om at Geir Gillebo kunne inntre i styret uavhengig av om Haakonsen 
trekker seg eller ikke.  Om Dramstad blir valgt til formann for PCN sitt hovedstyre så 
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trekker han seg og overlater stafettpinnen til Geir Gillebo. Dramstad forsetter eventuelt 
som styremedlem i styret. 

(Note! I skrivende stund, en uke senere har Haakonsen kunngjort at han trekker seg fra 
styret. Samtidig har Dramstad blitt valgt til leder for Porsche Club Norge) 

 

• Lokaler/veien videre 

Lokalene som klubben har jobbet med å få tak i, i Skredderveien, ble presentert og 
budsjett for de lokalene ble fremlagt.  

Det ble redegjort for prosessen med budgivning og årsak til at bud måtte trekkes pga 
manglende mandat fra styret til å tilby depositum. 

Det var enighet om at klubben skulle jobbe videre med å prøve å komme til enighet med 
utleier om en løsning som belastet likviditeten til klubben minimalt. Møtet ble avsluttet 
med befaring i de her nevnte lokalene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolvsøy den 21. februar 2018 

 

 

 

 

__________________________________    _________________________________ 

Styret leder, Geir Gillbo     Kasserer, Tommy Pedersen 

 

 

__________________________________    _________________________________ 

Styremedlem, Tonnes Eilertsen    Styremedlem, Tormod Dramstad 


