HOLMESTRAND TREKKSPILLKLUBB
Referat fra årsmøte 2022
Tid: Fredag 25.03.2022 kl 19.00
Sted: Bygdehuset Fjellhall
Leder Jon Ole Sundby ønsket alle velkomne med ord om at det var godt å møtes og kunne avvikle
årsmøtet på tradisjonelt vis med etterfølgende hyggelig sosialt samvær.
Dagsorden:
Sak 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Det ble en del usikkerhet i styret da enkelte hevdet ikke å ha fått innkallingen på mail, men det
viste seg at innkallingen for noen var filtrert bort som ”spam” post. Vi må være obs på dette.
Konklusjon: Innkalling og dagsorden godkjent.
Sak 2. Valg av møteleder og referent.
Følgende ble enstemmig valgt: møteleder: Jon Ole Sundby, referent: Grethe Hyllseth.
Sak 3. Valg av to personer til å skrive under protokoll:
Følgende ble enstemmig valgt: Tor Trygvasson, Hans Risberg.
Sak 4: Årsberetning for 2021 ble lest opp av sekretæren.
Konklusjon: Enstemmig godkjent.
Sak 5: Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 ble nøye gjennomgått av kasserer.
Knut orienterte så om husleie og leie av bygdestua. Konklusjonen her ble at styret i HTK
må få på plass en ny avtale om bruk av Fjellhall med styret i Fjellhall.
Regnskapet for 2021 er revidert og funnet i orden av HTK’s revisorer.
Konklusjon: Budsjett for 2022 er enstemmig godkjent.
Sak 6. Kontingent for 2022.
Styrets innstilling om å beholde dagens takst, kr 100 for aktive og passive medlemmer, ble
enstemmig godkjent.
Sak 7: Innkomne saker: Det var ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet.
Sak 8:Valg av styremedlemmer og medlemmer i valgkomite.
Valgkomiteens formann Tor Svaem Trygvasson loser oss trygt gjennom valget.
Følgende er på valg:
Leder Jon Ole Sundby: Gjenvalg for ett år (2022)
Nestleder: mangler, ny nestleder Tor Farstad Jahren for to år (2022, 2023)
Sekretær Grethe Hyllseth: Gjenvalg for to år (2022, 2023)
Styremedlem Helga Henriksen: Gjenvalg for to år (2022, 2023)
Konklusjon: Valgkomiteens innstilling tas til følge og styret er enstemmig valgt.
Kasserer, ikke på valg: Knut Ole Svebak – Johansen (2022)
Holmestrand trekkspillklubb
E.post: post@trekkspillklubben.no
Internett: www.trekkspillklubben.no
bankkonto: 1638 21 81348

Lokalet Fjellhall
Hvittingfossveien 337
3089 Holmestrand

Valg av medlemmer til valgkomite:
På valg: Tor Øyvind Svaem Trygvasson. Gjenvalgt for to år.(2022, 2023)
Kjerand Eikenes ikke på valg, fortsetter ett år til. (2022)
Valg av revisorer:
Trond Asmyhr tar ikke gjenvalg, Inger Lise Kleven velges inn for ett år. (2022)
Anne Grete Olsen. Gjenvalgt for to år. (2022, 2023)

Møtet hevet.
Holmestrand den 25.03.2022
________________________
Referent Grethe Hyllseth
Godkjent av:
_________________
Tor Ø.S. Trygvason

________________
Hans Risberg

De faste punktene i årsmøtet er da gått igjennom, og leder i Holmestrand Trekkspillklubb, Jon Ole
Sundby, får gleden av å utnevne klubbens to første æresmedlemmer.
Til stor applaus utnevnes Ove Øvergård og Hans Risberg til æresmedlemmer for lang og stor
innsats for Holmestrand Trekkspillklubb. De var begge med å starte klubben i 1994. De mottar
hver sin plakett som tegn på dette.
Musikalsk leder Svein Erik Hansen blir påskjønnet med en flaske akevitt for verdifull innsats som
musikalsk leder i 2021.
Medlem Oddbjørn Næsvoll skulle også vært påskjønnet for sitt bidrag med å utvide materialboden
til klubben. Da han var forhindret fra å møte, skjer dette på kommende øvelseskveld.
Som tema for medlemsmøtet etterpå kom dette opp:
1. Medlemmene var enige om å utsette sommerfesten på Ruteig til august.
2. Knut foreslo at vi skulle forsøke å få med alle leietakerne på Fjellhall på å arrangere en
felles fest til høsten.
Kvelden fortsatte så med hyggelig samvær. Vi koste oss med snitter som medlemmene selv hadde
tatt med seg, og drikke som klubben spanderte.
Etter hvert spilte trekkspillklubben opp, og deretter fortsatte Young Oldies med noen melodier.
På neste årsmøte foreslås det å ta med eget bestikk, da uforholdsvis mye tid går bort til å vaske og
rydde på kjøkkenet etter bespisningen. Dette tar styret til etterretning.
Takk for en hyggelig kveld.

Ref: Grethe Hyllseth, sekretær.
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