
Årsmøte 05.nov 2016, kl. 1100 
Referat 

 
Sted: Sagveien 21, Oslo 
 
Styret: 
Line Werner 
Bjørn Brændshøi 
Leif Inge Reime (fraværende) 
Johnny Ånderå (fraværende) 
Kåre Glesne 
Laila Sjøli 
 
Valgkomité: 
Magnus Sundstrøm (fraværende) 
Arild Stenbråten (fraværende) 
Ivar tysseland (fraværende) 
 
Til stede: 17 medlemmer og 4 fra styret 
 
Referent: Bjørn Brændshøi 
 

Sak  

1 Valg av referent 

 Bjørn Brændshøi 

2 Valg av møteleder 

 Line Werner 

3 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Ingen 

4 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen/referatet 

 Geir Ellingsen 

 Aleksander Dypedokk 

5 Årsmelding 

 Gjennomgang av årsmeldingen v/Line Werner 

 Ingen spørsmål/kommentarer 

6 Regnskap 

 Gjennomgang v/Line Werner vha. kommentarer fra Leif Inge Reime 

7 Opprette utstillingskomité 

 Årsmøtet stemte for å opprette en utstillingskomité ettersom utstillingene er en stor andel av 
foreningens virke og har tidligere vært preget av ressursmangel. 

 Følgende ble valg inn som utstillingskomité: 
o Ole-Erik Sjøli 
o Margunn Koller 
o Aleksander Dypedokk 

 Styreleder skal ha løpende kontakt med utstillingskomité 

8 Innkomne saker (forslaget ble tatt før valg av styre fordi det kunne påvirke valget (antall på valg)) 

 Øke styrets antall til 10 personer eventuelt opprette en komité(er) 

 Innspill/kommentarer: 
o Opprett komitéer, gi mandat, istedenfor å øke styret 
o Det er ikke styrerelatert arbeid (konkrete arbeidsoppgaver), derfor er det mer 

hensiktsmessig å opprette komitéer 
o Lettere å trekke veksler på flere ved bruk av komité 
o Styret er noe skjørt ved såpass lavt antall personer i styret (7) – hva skjer ved bortfall? 

Løsning kan være å velge varamedlem(mer) 

 Avstemning: 
o Ingen stemte for økning av styrets antall til 10 personer 



o Forslag nedstemt 

9 Årsmøtet foreslo å opprette og velge ett varamedlem til styret 

 Avstemning 
o Flertall for 

 Årsmøtet foreslo og stemte for Rita Syltøy som varamedlem 

10 Årsmøtet diskuterte medlemskontingent og med tanke på de siste sesongers økonomi ble 
medlemskontingenten foreslått økt til kr 500/800 (enkelt-/familiemedlemsskap) 

 Avstemning: 
a. Flertall for 

11 Valg av nytt styre 

 Valg av leder: Forslag og valgt: Bjørn Brændshøi 

 Valg av nestleder:  
o Forslag: Kåre Glesne, Laila Sjøli, Geir Ellingsen 
o Stemmer: Kåre Glesne (8), Laila Sjøli (9), Geir Ellingsen (3) 
o Valgt: Laila Sjøli 

 Valg av styremedlemmer. Fire styremedlemmer måtte velges ettersom et eksisterende 
styremedlem (Laila Sjøli) ble stemt til nestleder, hvorav årsmøtet ble enige om at den med 
fjerde flest stemmer ble stemt inn i styret for ett år (gjenværende periode for Laila Sjølis 
engasjement som styremedlem): 

o Forslag: Alexandra Martinsen, Margunn Koller, Tiko Madsen, Janne Lie, Aleksander 
Dypedokk, Rita Syltøy, Leif-Inge Reime, Johnny Ånderå, Geir Ellingsen 

o Stemmer: Alexandra Martinsen (16), Margunn Koller (6), Tiko Madsen (4), Janne Lie (8), 
Aleksander Dypedokk (12), Rita Syltøy (7), Leif-Inge Reime (7), Johnny Ånderå (1), Geir 
Ellingsen (15) 

o Valgt for 2 år: Alexandra Martinsen, Geir Ellingsen, Aleksander Dypedokk 
o Valgt for 1 år: Janne Lie 

12 Valg (valgkomité) 

 Stilte til valg og ble valgt: Olav Reidar Haugen 

 Valgkomité for neste periode er: 
o Arild Stenbråden 
o Ivar Tysseland 
o Olav Reidar Haugen 

 

Referatet er kontrollert og signert av Aleksander Dypedokk og Geir Ellingsen. 


