
        Undervannsklubben Triton 
        Grimstad 
 
 
Referat fra årsmøte 2020 i Udervannsklubben TRITON 
 

Årsmøtet ble holdt onsdag 12. februar 2020 kl. 19:00 i Solriks lokaler på Torskeholmen. 
 
Det var 9 medlemmer og 1 tilskuer til stede. Anders Folkmann, Rolf Bie, Vidar Andreassen, Mette 
Skorstad, Daniel Skorstad, Endre Bendixen, Thomas Tjersland, Magnus N. Aanstad, og Stian Homme. 
Jarl Martin Lind (tilskuer). Meldt forfall: Bjørnar Aasheim. 
 
1. Godkjenning av innkalling 

Innkalling ble godkjent  
 

2. Valg av møteleder og underskrivere av protokoll. 
Endre Bendixen ble valgt som møteleder.  
 
Magnus Aanstad og Rolf Bie ble valgt til å skrive under protokoll.  
 

3. Årsmelding. 
Årsmeldingen ble fremlagt og godkjent. 
 

4. Regnskap 
Regnskapet er revidert og funnet i orden. 
Regnskapet ble lagt frem av kasserer og godkjent. 

 
5. Budsjett 

Det fremlagte budsjett ble vedtatt.  
 
6. Behandle innkommende forslag 

- (Endre) «Skal Triton ha et samarbeid med en utstyrsleverandør, og hva skal dette 
samarbeidet omfatte? Med tanke på vedlikehold av utstyr, dykketurer, økte medlemstall 
m.m.» Enighet om å innhente tilbud fra flere leverandører. Vurdere å ha en event-dag med 
samarbeidspartner hvor medlemmene kan ta med utstyr de vil ha service på eller se på utstyr 
de vurderer å kjøpe.  

- (Daniel) «Differensiert medlemskap i klubben (støttemedlem, ungdom, student) skal vi ha 
dette i klubben eller ei.» Det vedtas å ha egne priser til studenter og støttemedlemmer.  

- (Daniel) «Øremerking av penger til fremtidige investeringer. (f.eks. penger som opptjenes ved 
dugnad, teineopphent ect merkes av til et bestemt formål, f.eks. båt, utstyr, kompressor 
etc.).» Det er enighet på årsmøte om å spare opp til båt som neste klubbinnkjøp. 

- (Daniel) «Retningslinjer for bruk av Spond og Facebooksiden. Skal det være tillat å la 3 parts 
brukere publisere turer, reklamere ect. Hvis Ja, hvem skal godkjenne disse innleggene?» 
Enighet i årsmøtet om: Aktivitet postes som en vil. Reklame må ha tillatelse fra administrator. 
Det skal lages et regelsett for innlegg av styret i Triton. Ønske fra medlemmer om at bilder 
som er postet ikke skal være utilgjengelige for noen. Ved undersøkelse underveis finner 
årsmøtet at bildebegrensningen er satt av den enkelte på Facebook´s privacy innstillinger og 
er derfor opp til den enkelte å avgjøre for egne bilder.  

 
7. Fastsette kontingent / luftfylling 2020 

Følgende kontingenter ble vedtatt. 
Hovedmedlem   kr   800.-  
Familiemedlemsskap  kr 1000,-  
Studenter  kr   200,- 
Medlem uten luft kr   500,- 
Ikke-dykkere luftfylling kr 1500,- 
Enkeltfylling ett flaskesett for ikke medlemmer kr 100,- 

 



 
8. Valg 
Resultatet av valget ble følgende: 

• Endre Bendixen  Leder  

• Daniel Skorstad  Kasserer  

• Mette Skorstad  Sekretær  

• Magnus Aanstad Nestleder  

• Vidar Andreassen Styremedlem  

•  Bjørnar Aasheim Vara  
 

9. Eventuelt 
- Ønske fra medlemmer om å arrangere klubbdykk i helger også. 
- En kunstner ønsker samarbeid med Triton for å ta bilder av havbunnen fra Biodden til Rønnes 

(dypeste punkt 18,6 meter). Hun søker om økonomisk støtte fra div. Fond. Dersom hun får 
støtte, vil Triton få kr. 20.000 for arbeidet (få timers jobb for 2-3 dykkere). 

- Mette ga referat fra regionsmøtet i Agder (i Kristiansand, januar 2020) og Innspills møtet om 
spøkelsesfiske (Hesnes, januar 2020). Det vil bli arrangert dugnadsdykk av Green-Bay.i løper 
av våren hvor fiskere, frivillige og dykkere blir invitert til å delta. Dykkerklubben vil få 
inntektene fra teineopphent. 

- Stian Homme har tilbudt å stille med båt for at Triton medlemmer kan dykke enkelte 
ganger☺  

- Daniel og Mette inviterer til sosial sammenkomst etter dugnad 7. mars, egen innkalling 
sendes medlemmene på Spond og Facebook-gruppen. 

- Det foreslås å se etter lokale for sosiale sammenkomster for klubben. Anders kontakter 
utleier for Kirkebakken for å undersøke muligheter og priser.  

- Diskusjon rundt dugnad 7. mars. Sikkerhet prioriteres. Fridykking mulig. Dykke i flere grupper. 
Bruke tau med kroker for å trekke opp store ting. 
 

Dette året har det vært styret som har vært valgkomite.  
 
 
Grimstad 12/2-2020 
 
Mette Skorstad  
Referent 


