Norske Vinklubbers Forbund
Årsmøte 2020 Protokoll
Norske Vinklubbers Forbunds ordinære årsmøte skulle vært avholdt i Mandal 14. mars. På grunn av
coronaviruset måtte årsmøtet i stedet avholdes digitalt. Saker til avstemming ble sendt på e-post til
alle klubbkontakter 2. april 2020. Klubbene kunne avgi sin stemme fram til 12. april kl. 24:00.
14 klubber avga sine stemmer innen tidsfristens utløp.
Følgende klubber stemte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livsnyterne Oslo
Sandefjord Måteholdsforening
Kjærnes Mat og vinklubb
Les Canacas
Golia Vinklubb
Casa Dolce Casa
Vinklubben af 1966
Vinolf
Bunnfallet vinklubb
Vinforeningen På Druen - Oslo
Duo
Christiania Champagne Club
Bacchus 81
Mandal Mat og Vinklubb

Disse 14 klubbene representerte totalt 724 medlemmer, og 21 stemmer.

1. Er årsmøtet innkalt i henhold til vedtektene?
•

Enstemmig godkjent.

2. Styrets årsberetning
•

Styrets årsberetning er godkjent, enstemmig.

3. Regnskap
•

Regnskapet er godkjent, enstemmig.

4. Balansen
•

Balansen er godkjent, enstemmig.

5. Revisors beretning
•

Revisors beretning er enstemmig godkjent.

6. Valg av styremedlemmer
•
•

Valgkomiteens innstilling er enstemmig godkjent. Kristian Gahre er gjenvalgt. Benedicte
Teigen Gude, Mina Aasterud og Silje Meskestad er valgt inn som nye styremedlemmer.
Nytt styre består da av de innvalgte, samt Jan Fredrik Tveten, Tanya Kopytina og Anne
Merete Lien.

7. Styrets forslag til revisor
•

Styret foreslår Lasse Lautin som revisor, forslaget bifalles.

8. Styrets forslag til ny valgkomite.
•

Styret foreslår Hallvard Stavnes Mørck, Annika Groven og Ulrik Gahre som ny valgkomite.
Forslaget bifalles.

9. Budsjett 2020
•

Styrets forslag til budsjett for 2020 er godkjent.

10. Forslag til ny kontingentsats
•

Styrets forslag til ny kontingentsats er godkjent med 19 mot 2 stemmer.

Forslag til styret

•

Vinforeningen På Druen - Oslo
o Prøv å arrangere årsmøtet for 2021 nær Oslo.

•

Bacchus 81
o Kontingent for 2021 bør nedjusteres pga. forholdene i 2020

•

Mandal Mat og Vinklubb
o Vår klubb har 95 medlemmer; vi ser at vår nye kontingenten blir over 14. 000.
Hvorfor er det ikke lagt til forslag for klubber under 100 medlemmer?
Vi har diskutert i MMVK denne saken og vurdere sterkt å melde oss ut, om dette
skulle bli utfallet av saken.
Vi ser også at fjor årets arrangement var kun i Lysaker, Oslo. Vi ønsker å vite, hva vi
får ut av penger som blir betalt inn?
Hva er grunnen at 24 klubber meldte seg ut i fjor?
Vi ser at arrangementer går ikke i pluss. Negativ økonomisk utvikling; hva dere har
tenkt å gjøre med det?
Vi gir med dette 2 stemmer, men har 95 bak stemmene.
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