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Den Norske Alpakkaforening 
ÅRSMØTE 2021 - Referat 

Tid 05.02.2022 kl. 12:00 – 17:00 

Sted Fysisk møte på Kløfta klubbhus. Forhåndspåmelding. 

I tillegg var det mulighet for å delta på Teams, link var 

sendt ut til alle medlemmer. 

 Årsmøtet gikk over i medlemsmøte med presentasjon av 

Styreweb (Egil Vareberg), Styrets handlingsplan ut fra 

forslag fra Strategiplangruppa (Audny Stenbråten), 

Alpakkaforeningens strategi i forhold til 

Jordbruksoppgjøret 2022(Britt Vangsnes)  

Referent: Anne Været  

Antall til stede fysisk: 13 

Antall til stede på Teams: 6 

 

Sak Beskrivelse 

 Innkalling og dokumenter som skulle behandles var sendt ut på forhånd til 

alle medlemmer.  

Egil Vareberg ønsket velkommen. 

1 Valg av møteleder 

Audny Stenbråten ble foreslått og enstemmig valgt av Årsmøtet. 

2 Valg av referent 

Anne Været var foreslått og ble enstemmig valgt av Årsmøtet. 

3 Valg av to protokollvitner 

Line Werner Kolstad og Bjørn Brændshøi 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 

Alle de fremmøtte hadde skrevet seg på liste. Kassereren sjekket om 

medlemsavgift var betalt. I innkallingen var det informert om at de som 

deltok på Teams ikke hadde en mulighet til å stemme da styret ikke hadde 

fått på plass en ordning for dette.  Fremgangsmåten ble godkjent av 

Årsmøtet. 
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7 Godkjenne årsmelding fra styret 

Anne Været leste styrets årsmelding og denne ble enstemmig godkjent av 

Årsmøtet. 

8 Regnskap 2021 og budsjett 2022 

Regnskap 2021 og budsjett 2022 ble vist og kommentert av Anita Matiko 

Madsen. En endring fra 2021 til 2022 er at registrering i NAR igjen må 

betales for. 

Spørsmål om T-skjortene som hadde vært en stor utgiftspost i 2021. Det 

var planlagt å selge disse i forbindelse med utstillingene fordi 

Alpakkaforeningen ikke har nettbutikk. Dette hadde ikke latt seg gjøre pga. 

Covid. T-skjortene var til salgs på Årsmøtet (for kr 150) og skal bringes 

med videre på utstillinger og møter. Man kan siden bestille produkter 

direkte fra Bekken og Strøm som har logoen liggende hos seg. 

Spørsmål om sponsorer til utstillinger. Inntektene sto i regnskapet, men 

navnene til sponsorene til fiberutstillingen var ikke blitt offentliggjort, det 

sto bare på sløyfene. Det er viktig at navnene blir offentliggjort, de burde 

kanskje også stå i Årsmeldingen. I 2021 var det en spesiell situasjon med 

Covid-19 slik at det lenge var usikkert om utstillingen kunne avholdes og 

det ble derfor tidsnød. 

Regnskap 2020 og budsjett 2021 ble enstemmig godkjent av Årsmøtet. 

Revisors beretning ble også lest opp og enstemmig godkjent av Årsmøtet. 

9 Fastsette kontingent for 2021 

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

godkjent av Årsmøtet. 

10 Behandle saker foreslått av styret/medlemmer 

Det var kommet inn 3 saker. 

Sak 1 fra styret: Styret hadde ønske om å tydeliggjøre grunner for 

eksklusjon og utestengelse i §16 i vedtektene. Audun Kolstad mente at 

styrets forslag ikke var nøytralt nok og hadde skrevet et nytt forslag. Styret 

trakk sitt forslag og Årsmøtet vedtok enstemmig det nye forslaget. 

Sak 2 fra styret: Forslag om å endre setningen om definisjon av eier i 

utstillingsreglene utgave 5, side 18, da den opprinnelige setningen var litt 

uklar. Styret hadde også et ønske om å legge til en setning om at eier (av 

dyr eller fiber på utstilling arrangert av Den Norske Alpakkaforening) skal 

være medlem av Den Norske Alpakkaforening. Styrets begrunnelse var at de 

ønsket at det skulle være en medlemsfordel å kunne delta på utstillinger. 

Flere tok til orde for at man da kunne risikere å «miste» dyr som var 

interessante for avl. Årsmøtet vedtok derfor at denne teksten skal inn i 

utstillingsreglene:   

Eier: s 18: «Eier av alpakkaen er den som er registrert i Norsk 

Alpakkaregister.» 
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Som en medlemsfordel, denne teksten skal skrives inn et dertil egnet sted i 

utstillingsreglene, både når det gjelder grime - og fiberutstillinger: 

«Påmeldingsavgiften kan differensieres mellom medlem og ikke-medlem av 

Den Norske Alpakkaforening. Ved fullbooket utstilling skal medlemmer av 

Den Norske Alpakkaforening ha fortrinnsrett fremfor ikke-medlemmer.» 

Sak 3 fra medlem Bjørn Brændshøi: Forslag om at enten utstillingskomiteen 

eller styret skal kunne godkjenne endring i utstillingsreglene. I dag er det 

Årsmøtet som skal godkjenne endringer i reglene. Bjørn tok ordet og sa at 

han i ettertid hadde sett at dette ble skrevet på feil måte, han trakk derfor 

forslaget tilbake. Audny sa at det var fint fordi styret ikke støttet forslaget. 

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

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

Det ble foreslått at det skulle utbetales kr 10 000 som honorar til styrets 

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

Tønsberg). Til tross for at det bare har blitt avholdt fiberutstilling i 2021, 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 og beløpets størrelse ble enstemmig 

vedtatt av Årsmøtet. 

I forbindelse med dette punktet ble det foreslått at styret burde ha en pott 

som kunne fordeles innad i styret f.eks. honorar til styremedlemmer som 

gjorde en ekstraordinær innsats, eller at potten kan fordeles på alle i styret. 

Dette må være en sak til neste Årsmøte. Man kan eventuelt gi gavekort. I 

2021 har Anita Matiko Madsen fått et gavekort på kr 3000 på Felleskjøpet 

for et stort arbeid med NAR. 

12 Valg 

Leder av valgkomiteen, Line Werner Kolstad takket styret for arbeidet i 

2021 og presenterte valgkomiteens innstilling: 

Styreleder (for 1 år, nåværende: Audny Stenbråten)  

• Forslag: Margunn Koller  

Nestleder (for 1 år, nåværende: Egil Vareberg) 

• Forslag: Egil Vareberg 

Styremedlem (for 2 år, nåværende: Anne Været) 

• Forslag: Anne Været (gjenvalg) 

Styremedlem (for 2 år, nåværende: Martine Tønsberg, ønsker å tre ut av 

styret) 

• Forslag: Ola Bjerke (for 1 år) 

Styremedlem (for 2 år, nåværende Anita Matiko Madsen) 

• Forslag: Anita Matiko Madsen (gjenvalg) 

Styremedlem (for 2 år, nåværende Britt Vangsnes) 

• Forslag: Britt Vangsnes (gjenvalg) 
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Vara (for 1 år, nåværende: Victoria Rasmussen) 

• Forslag: Victoria Rasmussen (gjenvalg) 

 

Revisor (for 1 år, nåværende: Leif Inge Reime) 

• Forslag: Leif Inge Reime (gjenvalg) 

Nytt medlem til valgkomiteen (Line Werner Kolstad går ut, Ole-Magnus 

Vinna rykker opp som leder) 

• Forslag: Alexandra Martinsen 

 

Møteleder, Audny Stenbråten takket valgkomiteen for godt arbeid og ledet 

valget. Line Werner Kolstad leste valgkomiteens innstilling. Ingen hadde 

alternative forslag til valgkomiteens innstilling og alle forslagene ble 

enstemmig vedtatt av Årsmøtet. 

 

Nytt styre etter valget:  

Styreleder: Margunn Koller 

Nestleder: Egil Vareberg  

Styremedlem: Anne Været    

Styremedlem Anita Matiko Madsen  

Styremedlem: Ola Bjerke 

Styremedlem: Britt Vangsnes 

Varamedlem: Victoria Rasmussen  
 

Ny valgkomitéen etter valget: 

Ole-Magnus Vinna - leder 

Asbjørn Nubberud 

Alexandra Martinsen 

 

Revisor etter valget – Leif Inge Reime 
 

Styret konstituerer seg på første styremøte etter Årsmøte. 

 Audny ble takket for innsatsen som leder med gave og applaus. 

 

Referatet er gjennomgått og godkjent 

 

Dato:…………………………………   Dato:…………………………… 

 

…………………………………………   …………………………………… 

Line Werner Kolstad    Bjørn Brændshøi 

22.02.202222.02.2022


