
 

   

Årsmøte MUK     

Torsdag 13. februar 2020, kl. 19:00  
 

 

Dagsorden: 
  

1. Åpning  
2. Godkjenne stemmeberettiget  

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  

4. Valg av møtedirigent, sekretær   

5. Valg av to referenter til protokoll signering  

6. Styrets beretning. Leder og sekretær  

7. Årsberetning fra  

 Leder  

 Kasserer  

 Festansvarlig  

 Båtansvarlig  

 Sikkerhetsansvarligæ  

 Turansvarlig  

  

8. Revidert regnskap  

9. Revisjonsberetning  

10.  Innkomne forslag og Ting (NDF og ØDK)  

11.  Medlemskontingent  

12.  Budsjett  

13.  Behandle organisasjonsplan  

14.  Valg  

  
  

 
 



 

   

Styrets beretning for perioden  
14.02.2019 – 13.02.2020  

  
 

Styret har hatt følgende sammensetning:  
Leder:       Rita Eilefsen      (på valg)  
Nestleder:      Torbjørn W. Christensen (1år)  
Kasserer:      Magnus Lid Aalerud  (på valg)  
Turansvarlig:      Runa Lutnæs   (på valg)  
Festansvarlig:     Cathrine Jægerud  (1år)  
Båtansvarlig:      Rune Orderud   (1år)  
Sikkerhetsansvarlig:   Navid Alai   (1år)  
Varamedlem:   Terje Gravningsmyhr  (valg av ny)  
 

Revisorer:      Eskil Kristiansen  (på valg)  
                        Torkel M Jodalen  (på valg)  
  
Valgkomite:  
Leder                   Dan Kåre Engebretsen (på valg)  
Medlem              Lars Forfang    (på valg)  
Medlem              Petter Schmedling   (på valg)  
Vara medlem     Kim Foss Pedersen   (på valg)  
  
Opplysning:  
Kompressoransvarlig: Arne Norsted  
  
Bade komite:      Aage W. Karlsen  (på valg)  
                              Petter F. Schmedling  (på valg)  
  
Styrets arbeid:  
7 styremøter  
Årsmøte blir avholdt 13. februar 2020  

  
Medlemmer pr. 31.12.2019:  
37 Luft/Air   
10 Nitrox   
5 Passive  
22 Fridykkere  
2 Juniorer  
4 Æresmedlemmer  
80 Totalt  

  
 



 

   

Leder har ordet: Rita Eilefsen  
I 2019 feiret Moss Undervannsklubb 50 år, og dette ble markert ved to ulike arrangement. 
Den ene var en stranddag ved klubbhuset, som var åpen og gratis for alle å delta. Ordføreren 
kom og delte ut pengegave til klubben.   
  
Det andre arrangementet var en fest på Refsnes Gods for medlemmer av Moss 
Undervannsklubb. Norges Dykkeforbund dukket opp på festen og ga gave til klubben. Aage 
Karlsen ble slått til ridder av den Blå Bølge.  
  
Tusen takk til alle dere som bidro til å få arrangementet vellykket i havn!  
  
Som tradisjonen tro har Moss Undervannsklubb også i år arrangert ryddeaksjoner og teine-
opprydding, noe som har medført at klubben har fått inn ekstramidler fra NDF. Dette er 
aksjoner som også har blitt omtalt i både NRK Østfold og Moss avis.  
  

Klubben har arrangert båtdykketurer spesielt rettet mor våre yngre dykkere, hvor det har 
vært gratis for junior-dykkerne å delta, og hvor det har blitt satt inn ekstra fokus på at de 
skal kunne føle seg trygge og ivaretatt.  
  
Moss kommune har planer om å lage en snorkelbane ved klubbhuset. Dette var opprinnelig 
planlagt å skulle iverksettes våren 2019, men kommunen har utsatt dette til 2020. Moss 
Undervannsklubb har lovet å bistå med dette, mot at klubben får mulighet til å rekruttere 
blant elevene kommunen tenker skal bruke snorkelbanen.  
  
Etter at Foreningen Stupet overtok klubbhuset har klubbhuset blitt pusset opp. Moss 
Undervannsklubb har kontrakt på å få bruke klubbhuset ved behov og leie betales til 
Foreningen Stupet. Samarbeidet med Foreningen Stupet har gått bra, og ett av styrets 
medlemmer (Rune Orderud) sitter i Foreningen Stupets styre.  
  
Årets dykker 2019   
1 plass Lars Forfang 86 klubbdykk. Vi gratulerer.  
2 plassTerje Gravingsmyr 47 klubbdykk  
3 plass  Navid Alai 44 klubbdykk  
  
Inkludert klubbtur til Bømlo, Maldivene, Rødehavet og Gullholmentreffet.  
Totalt var det registrert 104 dykkere med til sammen 951 dykk.  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

   

Årsberetning kasserer: Magnus Lid Aalerud  
Det har vært et greit år for MUK også i år regnskapsmessig. Det var satt av en del midler til 
50 års festen, men med god innsats fra mange frivillige ble ikke utgiftene på denne festen 
stor. Vi fikk inn en god del penger på stranddagen som i seg selv er meget bra. Det var også 
bra oppmøte fra lokalbefolkningen som gjorde dagen vellykket både økonomisk og på det 
sosiale plan.  
  
Izettle vil bli avviklet og all betaling vil skje gjennom VIPPS eller direkte til kontonummer.   
Takk til alle dere som merker betalingen deres når dere betaler med VIPPS, det forenkler 
oppgaven til kasserer betraktelig.  
  
Medlemslister og betaling av medlemskontingent vil fra i år skje gjennom «Min Idrett». 
Løsningen har ikke fungert knirkefritt, men det er lov å håpe at det ikke skal by på for mye 
problemer for medlemmene.  

  
Årsberetning turansvarlig: Runa Lutnæs  
Har hatt fokus på dykkeleder liste. Det har kun vært få søndager det ikke har vært mulig å få 
tak i dykkeleder. Ved båt dykk har båtfører ofte vært dykkeleder. Det ble gjennomført tur til 
Bømlo i forbindelsen med Kristi Himmelfartsdag (29.-31. mai 2019). Ønske om ny tur i 2020, 
denne gang til Hitra, men dato er ikke fastsatt.                

  
Årsberetning festansvarlig: Cathrine Jægerud  
Det har vært arrangert jubileum på Refnes, Stranddag og en del Torsdags pils. Oppmøtet på 
torsdags pilsen har vært litt mindre i år enn i fjor og noen har blitt avlyst. Ikke arrangert i Juli, 
August, Desember og Januar. Dette fordi folk ofte er opptatt med andre ting   
(sommerferie, jul).   
  

Årsberetning båtansvarlig: Rune Orderud  
MUK fikk ny båtplass på Betongen i 2019. A50, men vi får laste på og av på den gamle 
plassen. Nytt for vinteren 2019/2020 er at det nå er strømmåler til båten. MORSA har hatt 
26 båtturer som alle er klubbturer. Båten har vært utleid 2 ganger med inntekt. Vi har solgt 4 
nye båtkort. 100 timers service ble tatt på våren. Nye knallskudd er skaffet av 
sikkerhetsansvarlig. 20 nye løfteballonger til ryddeaksjoner og nye bluss/nødrakett kjøpt inn. 
Vi sliter med få båtførere og håper flere stiller til dette i 2020.  

  
  
Årsberetning sikkerhetsansvarlig: Navid Alai  
Det ble laget en dykkermedisinsk quiz på Facebook for å teste interessen blant 
medlemmene. I starten var det stor interesse, men den avtok etterhvert.  
Båtansvarlig og jeg har gått gjennom sikkerhetsutstyret i båten. Vi har testet 
oppkallingsutstyret og knallskuddene er blitt erstattet med nye som også er sterkere. 
Oppkalling ved å slå på båtstigen fungerer delvis hvis båten er i nærheten av dykkere.   
Det ble ikke arrangert sikkerhets dag i 2019.  
  



 

   

Mossehallen bassengtrening: v/bade komitéen (Aage W. og Petter S.)  
Til årsberetning kan det meldes at det har vært 405 voksne og 356 barn <16 år som har 
badet gjennom 2019.  MIB (Moss Brannvesen) har også vært regelmessig til stede med sine 
vaktlag og trent sin overflateberedskap. Siste bad var den 22. Desember. Nissedykket var 15. 
Desember med litt i underkant av 30 til stede, hvorav unger ca20. Det ble pakket 30 poser 
godterier.  

  
  
8. Revidert regnskap  
  
9. Revisjonsberetning  
  
10. Innkomne forslag og Ting (NDF og ØDK)  

  
A) Det skal formelt endres medlemskategorier, nye forslag er:  

Medlem Aktiv med luftfylling:  950kr  

Medlem Aktiv med NITROX:   1300kr  

Medlem Aktiv uten luftfylling: 500kr  

Medlem Fridykker:   500kr  

Medlem Passiv:   500kr  

Medlem Junior:   200kr  

Æresmedlem:     0kr  

Styret foreslår at de nye kategoriene blir godkjent.  
  
B) Det er kommet en lovendring fra NIF.  
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet---endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-
januar-2020/  
Styret foreslår at årsmøtet godkjenner den nye loven og at EK dokumentene blir endret i forhold til 
den nye loven.   

  

11. Medlemskontingent  
Kontingent blir ikke endret.  

  
12. Budsjett  
  
  
13. Behandle organisasjonsplan  
Organisasjonsplan blir ikke endret.  

  
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet---endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-januar-2020/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet---endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-januar-2020/


 

   

14. Valg  
Valgkomiteen har følgende forslag til de vervene som er på valg i år:  
 
Styret 
Leder:   pr dato enda uavklart  
Kasserer:  Magnus Lid Aalerud  
Turansvarlig:  Runa Lutnæs  
Varamedlem:  Terje Gravningsmyhr  
  
Revisorer:        Eskil Kristiansen  

Torkel M Jodalen  
  
Valgkomite 
Leder:                 Dan Kåre Engebretsen 

Medlem:            Lars Forfang  
Medlem:            Petter Schmedling  
Vara medlem:   Kim Foss-Pedersen 

  
Badekomite:   Aage W. Karlsen  

Petter F. Schmedling  
 
 
 
 
Styret ønsker å takke alle trofaste medlemmer og samarbeidspartnere for innsatsen i 2019.  

 

13 Februar 2020 

Leder 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 


