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REFERAT FRA ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTE 7.3.2011 
Ingveig åpnet årsmøtet med å ønske 69 medlemmer velkommen.  Hun refererte forslag 
til dagsorden som ble godkjent: 

1. Åpning/valg av møteleder/sekretær: Som møteleder og sekretær ble hhv. Karl-
Helmer Pettersen og Else Tusvik Gåsemyr valgt. 

2. Årsmelding: Møteleder gikk gjennom årsmeldingen, som ble godkjent uten 
merknader. 

3. Revidert regnskap: Kasserer Ruth Tomter gikk gjennom revidert regnskap for 
2010, som ble godkjent uten merknader.  

4. Budsjettforslag 2011: Kasserer gikk gjennom forslaget til budsjett for 2011, som 
ble godkjent uten merknader. 

5. Innkomne forslag: Det var ikke kommet inn noen skriftlige forslag, men det kom 
ett muntlig forslag fra Johnny Dahl (som opplyste å ha sendt det inn, men det 
er ikke mottatt av styret). Forslaget ble likevel godkjent tatt opp til votering og 
gikk ut på at styret får fullmakt til å vurdere innkjøp av nytt høyttaleranlegg. 
Forslaget ble godkjent.  

6. Valg: Møteleder, som også er leder av valgkomiteen, redegjorde for komiteens 
arbeid.  Dette har vært vanskelig i år, da ingen ville stille som kandidat til leder 
og nestleder.   Det øvrige styret har sagt seg villig til å fortsette.  Imidlertid fikk 
leder av valgkomiteen like før årsmøtets oppstart telefonisk beskjed fra en av 
de forespurte kandidatene til leder, Ingvar Kjøren, om at han var villig til å stille, 
men kun for 1 år. (Han kunne dessverre  ikke delta på årsmøtet).  Samtidig 
opplyste nåværende leder, Ingveig Grue Hansen, at hun er villig til å stille som 
nestleder.  Valgkomiteens forslag til nytt styre var da følgende: 
Leder:   Ingvar Kjøren  For 1 år Ny 
Nestleder:  Ingveig Grue Hansen “  Ny 
Sekretær:  Else Tusvik Gåsemyr “  Gjenvalg 
Kasserer:  Ruth Tomter   “  Gjenvalg 
Styremedlem: Karl-Helmer Pettersen “  Gjenvalg 
Styremedlem: Odd W. Johannessen “  Ny 
Styremedlem: Aino Thorp   “  Ny 
Varamedlem:  Karin Jahn   “  Gjenvalg 
Varamedlem:  Berit Holm Olsen  “  Ny 
Revisor:   Hans Hide   “  Gjenvalg 
Vararevisor:  Klara Saure   “  Gjenvalg 

7. Avslutning: Ingveig takket deretter valgkomiteen for det arbeidet som var utført.  
Hun ønsket også Ingvar Kjøren til lykke med vervet som ny leder.  

 
På det etterfølgende medlemsmøtet hadde vi besøk av Pål Christian Møller.  Han 
orienterte om tilbudene fra reisearrangøren “TravelMaker”. De har mange spennende  
turopplegg, spesielt til Spania, Italia, Frankrike og England.  Turkomiteen vil ta kontakt 
med ham for nærmere opplysninger. Ellers fortsatte medlemsmøtet med kaffe/mat og 
utlodning.  Vinner av vandregevinsten ble  Liv-Aina Granly. Ingveig takket så for 
fremmøtet og ønsket alle vel hjem.  


