Årsmøte MUK
Torsdag 10. februar 2022, kl. 19:00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åpning
Godkjenne stemmeberettiget
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møtedirigent, sekretær
Valg av to referenter til protokoll signering
Styrets beretning. Leder og sekretær
Årsberetning fra

Leder

Kasserer

Festansvarlig

Båtansvarlig

Sikkerhetsansvarlig

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
11.02.2021 – 10.02.2022
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Rune Orderud
Nestleder:
Runa Lutnæs
Kasserer:
Magnus Lid Aalerud
Festansvarlig:
Anita Dilenburger Malmo
Båtansvarlig:
Terje Gravningsmyhr
Sikkerhet/Turansvarlig:
Navid Alai
Varamedlem:
Kim Foss-Pedersen
Revisorer:

Eskil Kristiansen
Torkel M Jodalen

Valgkomite:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Dan Kåre Engebretsen
Lars Forfang
Per Marcus Jacobsen
Aleksander Olsen

Opplysning:
Kompressoransvarlig:

Arne Norsted

Badekomite:

Aage W. Karlsen
Petter F. Schmedling

Styrets arbeid:
7 styremøter
Årsmøte blir avholdt 10. februar 2022
Medlemmer pr. 31.12.2021:
103 Medlemmer
4
Æresmedlemmer
107 Totalt
Leder har ordet: Rune Orderud
Året som gikk ble det både på og av med hva man hadde lov til på grunn av pandemien. Klubben fikk
gjennomført mange klubbdykk. Året startet med at vi fikk støtte fra Sparebank stiftelsen til ankervinsj på
dykkebåten. Styret har avholdt 7 styremøter i løpet av året. Ryddedugnaden i 2021 ble på Fleischers
Brygge, vi fikk opp ca 500kg skrot. Dessverre så røk feste på bilmotoren så vi får ta den i år. Vi fikk også
gjennomført Divers Night. Som leder for klubben håper jeg både båtførere og dykkeledere stiller opp mer i
2022 enn det som ble i 2021. Klubben vil jo helst ikke avlyse klubbdykk. Økonomien er god og vi ser frem til
et nytt godt dykke år. Leder vil takke styret for samarbeidet i 2021.
Nestleder har ordet: Runa Lutnæs
MUK ble representert av Runa på ledermøtet i Stavanger helga 10.-12.september.
Årets dykker 2021
1 plass 23 klubbdykk. Lars Forfang. Vi gratulerer.
2 plass 21 klubbdykk. Runa Lutnæs
3 plass 20 klubbdykk. Navid Alai
Totalt var det registrert 46 klubbdykk, 79 dykkere med til sammen 343 dykk.

Årsberetning kasserer: Magnus Lid Aalerud
Økonomien i klubben er fortsatt god og vi fikk et positivt resultat i år også. Det er en god medlemsmasse i
klubben som selvfølgelig også bidrar til økonomien i klubben. En stor takk til de som har stilt opp for
klubben og hjulpet folk med diverse problemer under vann som i sin tur har gitt penge-gaver til klubben.
Selv om klubben har godt med midler er det viktig å ha en god buffer stående slik at vi kan håndtere
uforutsette utgifter med MORSA og eventuelt kompressoren vi har. Klubben må også håndtere utgifter
selv om vi får støtte til mye så må dette betales på forhånd og dette er vi avhengig av å ha økonomi til.
Årsberetning festansvarlig: Anita Dilenburger Malmo
Det ble ikke mange dykkepils på grunn av smitten, men vi gjennomførte noen få. Ikke stort oppmøte men
håper det bedrer seg for den nye sesongen. Vi har for øvrig flyttet fra Cafe Riis til Underverket, her er
Håkan Nilsson kokk (medlem i MUK).
Årsberetning båtansvarlig: Terje Gravningsmyhr
Det har vært liten aktivitet med Morsa i 2021. Pandemien har begrenset antall klubbdykk med båt til 11
turer i 2021, i tillegg ble det gjennomført tre privatturer i en periode da arrangering av klubbdykk ikke var
tillatt. Service ble, som vanlig, foretatt i mai hos Moss Båt og Motor.
En gave fra Sparebankstiftelsen/DNB gjorde det mulig å kjøpe inn ankervinsj og teinehaler, samt fire nye
redningsvester. Dette ble montert i Morsa av Lars Forfang og Petter Schmedling, assistert av leder og
admiral. Takk for hjelpen! I august ble det invitert til dugnad på Morsa. Det var behov for spyling,
bunnskraping, og «stoffing». Kun tre medlemmer hadde anledning til å delta, medregnet leder og admiral.
Dette innebar mye arbeid på få hender, og vil senere måtte settes bort til profesjonelle aktører dersom
ikke «dugnadsånden» blant våre medlemmer bedres.
Motorinstrumentet i Morsa liker seg dårlig i kaldt vær. Skjermen viser da ingenting. Vi har bedt om at dette
skulle sees på ved service, men det er ikke funnet noen årsak. Ellers fungerer alt som det skal, og vi ser
fram til at Morsa igjen kan benyttes oftere.
Admiralen
Årsberetning sikkerhet/turansvarlig: Navid Alai
Det er arrangert 2 turer i år, til Ørlandet og Hitra
Det ble gjennomført 1 sikkerhetsdag med trening på HLR.
Påskequiz ble gjennomført med 165 tilslag.
Mossehallen bassengtrening: Aage W. Karlsen
Året har også i år vært preget av koronarestriksjoner i idrettsvirksomheter, og dermed MUKs adgang til
bassenget. Det har derfor kun vært tilgjengelig 19 søndager på ettersommer og høst. Det er registrert 186
personer som har badet fordelt på 132 voksne og 54 barn under 16 år. Betaling har skjedd via Vipps. Også i
år har det vært en del etterarbeid med rengjøring og hygiene relatert til mulig kontaktsmitte.

8. Revidert regnskap

9. Revisjonsberetning
Vi har gjennomgått Moss Undervannsklubbs regnskap for 2021 med de foreliggende bilag nr. 1–156 og
regnskapsrapporter. På grunnlag av dette avgis følgende revisjonsberetning:
• Regnskapet synes å gi et sannferdig bilde av de økonomiske forhold i Moss
Undervannsklubb gjennom regnskapsåret 2021.
• Regnskapet viser et positivt resultat, etter avskrivinger, med kr 28.880,41.
• Omløpsmidler utgjør kr 489.788,32, det hele plassert på klubbens bankkonti.
• Anleggsmidler utgjør kr 386.669,94, som i hovedsak utgjøres av MORSA og
kompressoranlegget.
Økonomiske forutsetninger for videre drift av foreningen synes å være til stede. Regnskapsbalanse pr.
31.12.2021 stemmer overens med saldo som angitt i kontoutskrifter fra Nordea. Klubben hadde pr.
31.12.2021 ingen beholdning i kontantkassen. Gjeld, kr 4.217, slik denne fremkommer av regnskapet,
utgjøres utelukkende av gjeld til klubbens egne medlemmer i form av forskuddsbetalte båt-/dykketurer
med MORSA. Vi benytter anledningen til å oppfordre basseng badende medlemmer til å samvittighetsfullt
gjøre opp for sine besøk i Mossehallen. Selv med vedvarende pandemirelaterte restriksjoner, var det
begrenset med «badepenger» som kom inn i 2021. Samtidig ønsker vi å rette en vennlig påminnelse til
styret, relatert til lover for MUK §4 ang. halv pris på medlemskap, noe som først inntreffer ved innmelding
etter den 1. oktober.
Revisors anbefaling er at årsmøtet godkjenner regnskapet for 2021 – og protokollfører at kasserer har
levert et samvittighetsfullt, nøyaktig og godt stykke arbeid samt at klubben drives med en sunn økonomi.
Moss, 10.01.2022
Eskil B. Kristiansen Torkel M. Jodalen
valgt revisor valgt revisor
10. Innkomne forslag og Ting (NDF og ØDK)
1. Styret i MUK foreslår at alle som påtar seg et styreverv skal fritas fra medlemskontingent. I dag gjelder
dette kun for Leder og Kasserer. Dette er for å ha en liten gulrot for fremtidige styremedlemmer.
Styrets innstilling: forslag godkjennes.
2. Styret i MUK foreslår å endre dato på halv pris ved innmelding fra 1 oktober til 1 august. Jmfr §4 i
lovverket.
Styrets innstilling: forslaget godkjennes.
3. Nytt lovverk fra NIF krever at det oppnevnes en kontrollkomite med 1 en leder og 1 ett medlem.
Kontrollkomiteen skal kontrollere at styret gjør den jobben de er satt til av årsmøtet.
Styrets innstilling: Revisorer blir godkjent som Kontrollkomite.
11. Medlemskontingent
Kontingent blir ikke endret.

12. Budsjett

13. Behandle organisasjonsplan
Organisasjonsplan blir ikke endret.

14. Valg
Valgkomiteen har følgende forslag til de vervene som er på valg i år:
Styret
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Festansvarlig:
Båtansvarlig:
Sikkerhet/Turansvarlig:
Varamedlem:
Kontrollkomite
Revisorer:
Valgkomite:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Rune Orderud
på valg
Runa Lutnæs
1år
Magnus Lid Aalerud
på valg
Anita Dilenburger Malmo
1år
Terje Gravningsmyhr
1år
Navid Alai
1år
Fredrik Nørager Christiansen Ny

Eskil Kristiansen
Torkel M Jodalen

på valg
på valg

Dan Kåre Engebretsen
Lars Forfang
Per Marcus Jacobsen
Aleksander Olsen

på valg
på valg
på valg

på valg

Opplysning:
Kompressoransvarlig: Arne Norsted
Badekomite:

Aage W. Karlsen
Petter F. Schmedling

på valg
på valg

Styret ønsker å takke alle trofaste medlemmer og samarbeidspartnere for innsatsen i 2021.
10 Februar 2022
Rune Orderud
Leder

