Årsmøte 2013
PROTOKOLL
Torsdag 28/2-2013
1. Godkjenning av innkalling:
Innkallelsen godkjennes, med anmerkning om at det også bør settes inn en påminnelse uka
før årsmøte i tillegg til 4 uker før2. Valg av møteleder og referent:
Kjersti Solberg er møteleder
Terje Fredriksen er referent.
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:
Jens Tande og Arnfinn Larsen velges til å signere protokollen.
4. Styrets Årsberetning:
Kjersti Solberg leser opp årsberetningen i sin helhet.
Det kommenteres at det er gjort interne endringer i komiteene.
Dugnader bør annonseres bedre, noe komiteene bør ta tak i.
Ny gapahuk er det innvilget tilskudd til, og vi bør ta mål om å få den opp i løpet av 2013.
Styrets årsberetning godkjennes.
5. Aktivitetsplan:
Aktivitetsplanen for 2013 godkjennes.
6. Regnskap og budsjett:
Kjell Sandholt leser opp regnskapet og budsjettet i sin helhet.
Regnskapet er revidert og godkjennes også av årsmøtet.
Budsjettet godkjennes uten anmerkninger.
7. Kontingent 2013:
Styrets forslag er å videreføre kontingenten på 150,Dette godkjennes av årsmøtet.
8: Innkomne saker:
Avsnitt i vedtektene som ble laget i forbindelse med sammenslåingen forrige år.
Dette avsnittet er foreslått fjernet på grunn av dette kun gjaldt rundt sammenslåingen.
Årsmøtet har ingen innvendinger til dette, og det godkjennes av årsmøtet.
9: Valg:
Valgkomiteen ved Ingunn Helgesen Sørlie og Arnfinn Larsen leser opp valgkomiteens
innstilling. De poengterer at de har ikke fått innstilt en leder.
Det kommer benkeforslag på Roger Henriksen som leder, og at Britt Elin Stensmo går inn som
nestleder. Årsmøtet foreslår at frem til første styremøte gis valgkomiteen fullmakt til å finne
ett ekstra styremedlem.
Valget godkjennes.

10: Avslutning:
Kjersti Solberg takker valgkomiteen for jobben.
I tillegg takkes det til de styremedlemmene som takker for seg denne gang og det gis en
oppmerksomhet til disse.
Roger Henriksen holder en takketale til Kjersti Solberg som gir seg som leder for denne gang.

Jens Tande (Sign.)

Arnfinn Larsen (Sign.)

