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Den Norske Alpakkaforening 
ÅRSMØTE 2020 - Referat 

Tid 20.04.2021 kl. 19:00 – 20:00 

Sted TEAMS-møte med forhåndspåmelding. 

Link sendt til alle påmeldte. 

 

Informasjon om fremgangsmåten som ble brukt ved valg: TEAMS har en «rekk opp 

hånden» -funksjon. Deltakerne ble oppfordret til å bruke denne hvis de hadde 

innsigelser til forslagene som ble presentert og hvis de hadde andre spørsmål. Det 

ble også informert om at hvis noen ønsket hemmelig avstemning kunne dette la seg 

gjøre. 

 

Sak Beskrivelse 

 På forhånd var dokumentene som skulle behandles på Årsmøtet sendt til 

alle deltakerne. Audny Stenbråten ønsket velkommen og viste dokumenter 

underveis i møtet. 

1 Valg av møteleder 

Kåre Glesne var foreslått og ble enstemmig valgt av Årsmøtet. 

2 Valg av referent 

Anne Været var foreslått og ble enstemmig valgt av Årsmøtet. 

3 Valg av to protokollvitner 

Lise Lotte Rognstad og Margunn Koller Eggum var foreslått og ble 

enstemmig valgt av Årsmøtet. 

4 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble enstemmig godkjent av Årsmøtet. 

5 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble enstemmig godkjent av Årsmøtet. 

6 Opprop og godkjenning av stemmeberettigede 

Listen over påmeldte ble vist, det var 30 deltakere. De påmeldte var blitt 

godkjent på forhånd ved å sjekke medlemsregisteret.  

Fremgangsmåten ble enstemmig godkjent av Årsmøtet. 

7 Godkjenne årsmelding fra styret 

Da årsmeldingen ble sendt ut, var medlemstallet feil (2023), riktig tall er 

223. Dette var rettet i versjonen som ble presentert på Årsmøtet.  

Audny Stenbråten leste styrets årsmelding og denne ble enstemmig 

godkjent av Årsmøtet. 
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8 Regnskap 2020 og budsjett 2021 

Regnskap 2020 og budsjett 2021 ble vist og lest/kommentert av Kåre 

Glesne. En endring fra 2020 til 2021 er at registrering i NAR skal være 

gratis for medlemmer.  

Regnskap 2020 og budsjett 2021 ble enstemmig godkjent av Årsmøtet. 

Revisors beretning ble lest opp og enstemmig godkjent av Årsmøtet. 

9 Fastsette kontingent for 2021 

Forslag fra styret om å ikke øke kontingenten. Dette ble enstemmig vedtatt 

av Årsmøtet. 

I tillegg var det et forslag fra styret om endring i punktet i vedtektene som 

gjelder kontingent, se punkt 10.  

10 Behandle saker foreslått av styret/medlemmer 

Det var 1 sak til behandling. Gjelder små endringer i vedtektene: 

Innspill fra Styret i Alpakkaforeningen til Årsmøtet. Forslag1. 

§6 Kontingent 

Kontingenten fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer 

som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre 

rettigheter, og kan av styret strykes som medlemmer av Den Norske 

Alpakkaforening. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 

kontingent er betalt. 

For å ha stemmerett på årsmøte, må medlemskontingent for foregående år 

være betalt. Dersom medlemskontingenten for foregående år ikke er betalt 

til årsmøte, kan medlemmet slettes i medlemsregisteret.  

For deltagelse på utstillinger må medlemskontingenten for inneværende år 

være betalt, og alle fakturaer fra Alpakkaforeningen må også være gjort 

opp før utstillingsdagen.  

 

Styret ønsker at 2 linjer skal legges til: 

1. Alle nye medlemmer får gratis medlemskap ut inneværende år. 

Medlemmer som meldes innpå slutten av året, får gratis medlemskap 

ut året etter. 

2. Passive medlemmer/støttemedlemmer (ikke dyreeiere) og medlemmer 

utenfor Norges grenser, betaler halvt medlemskap. 

 

§11 Årsmøtets oppgaver 

• 1. Behandle Den Norske Alpakkaforeningens årsmelding  

• 2. Behandle Den Norske Alpakkaforeningens regnskap  

• 3. Behandle innkomne forslag  

• 4. Behandle innkomne forslag til endringer i 

utstillingsreglene/vedtekter 

• 5. Fastsette kontingent  

• 6. Vedta Den Norske Alpakkaforeningens budsjett  
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• 7. Velge styrerepresentanter  

• 8. Valg av revisor  

• 9. Valg av valgkomité  

Årsmøtet skal også føre tilsyn med Norges Alpakkaregister. Norges 

Alpakkaregister skal levere regnskap og årsmelding til Den Norske 

Alpakkaforening.  

 

Årsmøtet skal behandle alle forslag til endringer i gjeldende 

utstillingsregler (både grimeutstilling/ alpakkautstilling og fiberutstilling). 

 

Styret ønsker at det skal legges til vedtekter i punkt 4. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.  

11 Utbetaling av honorar til styreleder og leder for utstillingskomiteen, ref. 

vedtak på Årsmøte 2018 (maks kr. 10 000,- til hver) 

Kåre Glesne, som medlem, foreslo at det skulle utbetales honorar til styrets 

leder (Audny Stenbråten) og til leder av utstillingskomiteen (Martine 

Tønsberg). Til tross for at det ikke har vært avholdt utstillinger i 2020, så 

har leder av utstillingskomiteen hatt mye arbeid i forhold til 

planlegging/avbestilling/kontakt med dommere/se etter muligheter for nye 

datoer osv. 

Forslaget om utbetaling av honorar ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet. 

Kåre Glesne, som medlem, foreslo at det skulle utbetales kr 10 000,- til 

leder av styret og kr 10 000,- til leder av utstillingskomiteen. 

Forslaget om beløpenes størrelse ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet. 

12 Valg 

Leder av valgkomiteen, Bjørn Brændshøi takket styret for arbeidet i 2020 og 

presenterte valgkomiteens innstilling: 

1. Styreleder (for 1 år, nåværende: Audny Stenbråten)  

• Forslag: Audny Stenbråten (gjenvalg) 

2. Nestleder (for 1 år, nåværende: Kåre Glesne) 

• Forslag: Egil Vareberg 

3. Styremedlem (for 2 år, nåværende: Anne Været) 

• Forslag: Anne Været (gjenvalg) 

4. Styremedlem (for 2 år, nåværende: Martine Tønsberg) 

• Forslag: Martine Tønsberg (gjenvalg) 

5. Vara (for 1 år, nåværende: Elisabeth Skautvedt) 

• Forslag: Victoria Rasmussen 

 

(Styremedlem Anita Matiko Madsen, ikke på valg) 

(Styremedlem Britt Vangsnes, ikke på valg) 
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6. Revisor (for 1 år, nåværende: Leif Inge Reime) 

• Forslag: Leif Inge Reime (gjenvalg) 

7. Nytt medlem til valgkomiteen (Bjørn Brændshøi går ut, Line Werner 

Kolstad rykker opp som leder) 

• Forslag: Asbjørn Nubberud 

 

Møteleder, Kåre Glesne takket valgkomiteen for godt arbeid og ledet valget. 

Ingen hadde alternative forslag til valgkomiteens innstilling. De 7 punktene 

ble gjennomgått ett for et slik at det var mulig å kunne tilkjennegi uenighet 

ved å bruke «rekk opp hånden»-knappen. 

Alle forslagene ble enstemmig godkjent av Årsmøtet. 

 

Nytt styre etter valget:  

Styreleder: Audny Stenbråten  

Nestleder: Egil Vareberg  

Styremedlem: Anne Været   

Styremedlem Anita Matiko Madsen  

Styremedlem: Martine Tønsberg 

Styremedlem: Britt Vangsnes 

Varamedlem: Victoria Rasmussen  

 

Styret konstituerer seg på første styremøte etter Årsmøtet. 

 

 

Referatet er gjennomgått og godkjent 

 

Dato…………………………………..   Dato……………………………… 

 

 

…………………………………………   ……………………………………. 

Lise Lotte Rognstad    Margunn Koller Eggum 

 

 


