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Møtet starter med gjennomgang av agenda for dagens møte 

  

1.   Godkjenning av innkalling  
       Innkalling  og saksliste godkjent 

 

2.   Valg av referent 

       Anne S. de Lange valgt som referent og Roald Isaksen valgt som  

       ordstyrer 

 

3.   Årsberetning 

      Isaksen redegjorde for styrets beretning, ingen spørsmål eller  

      kommentarer.   

      Styrets beretning tas til orientering 

 

4.   Regnskap 

      Kasserer Oddvar Kristiansen redegjorde for regnskapet, økonomien er  

      bedret. 

      Styret mener at egenkapitalen ikke bør underskride 320.000,- 

      Revisor Anton Iversen har ingen anmerkninger til årsregnskapet 

      Kommentarer: Det ble kommentert at styret er flink til  å få til  

      aktiviteter innenfor et stramt budsjett 

       Man etterspør resultat- og balanseregnskap (Maritimt  

      kompetansesenter sør/øst) for å bedre belyse inntekts- kilder/inntekter 

 

5.   Årsmøtesaker mottatt fra medlemmer 

      Ingen forslag mottatt 

 

6.   Vedtektsendring 

       Ingen forslag, ingen endringer 

 

7.   Valg 

       Valgkomiteèns leder Bernt Almedal redegjorde for komiteens arbeid 

        1 medlem, Oddvar Kristiansen, på valg – ønsker ikke gjenvalg 

        - Asbjørn Marinius Hermansen, UiTromsø (valgkomiteèns forslag)  

        vant avstemming med 14 stemmer mot Leif Kåre Johannessens  

        (benkeforslag) 13 stemmer. 

 

      Revisor Anton Iversen velges som revisor for neste år 

      

      Valgkomiteèns Håvard Rabben, erstattes med Jan Sigurd Sørensen og  

      Fjelde erstattes med Oddvar Kristiansen 

      Den nye valgkomiteen får dermed følgende sammensetning:  

      Bernt Almedal (leder) 

      Jan Sigurd Sørensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Oddvar Kristiansen 

      

      Valgkomiteèns forslag godkjennes 

       

8.   Medlemskontingent 

      Forslag: Styret og medlemmene må ta en runde med MUF om hva    

      aktivitetene skal være, det er  

      ønske om å gi MUF et kandidatur. RFF er formell partner for  

      utdanningsstedene og ikke MUF, 

      MUF er et rådgivende organ og ikke en stemme givende aktør. 

      Kommentar fra leder: hvis MUF skal øke sin aktivitet betydelig må  

     man også øke styrehonorarene. 

      Skal MUF være en ”turoperatør” eller noe mer? Styret ønsker å  

      arbeide mer med dette og evt. 

      føre dette som en styresak til neste år. 

      Styret foreslår at årskontingenten fortsetter som før, men vurderes ved  

      neste årsmøte 

 

      MUF`s vedtekter revideres neste år, dette sett i hht aktivitetene –  

      vedtatt 

 

9.   Styrehonorar 

      Vedtak:  Styrehonoraret på kr. 2000,- videreføres.  Styret ønsker  

      revisjon av honorar på neste årsmøte 

       

10. Neste års konferanse 

      Vedtak: Neste årskonferanse 22.-24. november 2010, Color Magic 

 

11. MUF-logo 

      3 forslag fremlagt og presentert, styrets forslag er alternativ 3,  

      Alternativ 3, ble vedtatt etter avstemming. 

      Alternativ 3 fikk 22 stemmer, mot 2 stemmer til alt. 1 og 3 stemmer  

      alt. 2 

 

12. Eventuelt 

      Ingen saker fremlagt 

      

 

      

 


