
FORSVARETS SENIORFORBUND – LILLEHAMMER 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅRET 2016 

Tid:   Onsdag 22. februar 2017 

Sted:   Salonen, Jørstadmoen 

Antall til stede: 23 

 

1. Åpning 
Leder for lokalforeningen, Martin Åsegg, ønsket velkommen. 

Det var ingen merknad til innkallingen. 

Erling Burøy, som nylig har gått bort ble minnet med ett minutts stillhet. 

2. Valg av møtedirigent og referent 
Martin Åsegg ble valgt til møteleder og Kjetil Brekke til referent. 

3. Årsberetning for 2016 
Årsberetningen ble presentert av møteleder. Det var ingen merknader og 

årsberetningen ble godkjent. 

4. Regnskap for 2016 
Regnskapet ble presentert av kasserer. 

Årsresultatet viser et overskudd på kr 17 417,46. Avdelingen har ved årsavslutning en 

beholdning på kr 113 394,34. Revisorberetningen viste at revisorene hadde 

gjennomgått regnskap og bilag uten anmerkninger. Regnskapet ble enstemmig 

godkjent. Det avtroppende styret ble gitt ansvarsfrihet og regnskapet for 2016 

avsluttes. 

5. Innkomne forslag 

Styrehonorar for 2017 
Styrets forslag til styregodtgjørelse på kr 1000,- for hvert styremedlem ble lagt frem 

av møteleder.  

Styregodtgjørelsen ble godkjent. 

6. Handlingsplan for 2017 
Styrets forslag til handlingsplan ble lagt frem av møteleder. Aktuelle turforslag er Kiel, 

dagstur til Dovre krigsminnesamling, Eidsbugarden, julehandletur til Charlottenberg, 

julelunch til Sillongen og krigshistorisk samling på Moelv. Styret gis fullmakt til å 

jobbe videre med turforslagene og presentere disse for medlemmene etter hvert 

som detaljerte planer foreligger. Det kom opp forslag om å innlede samarbeid med 

FVIO om turer. Styret vurderer dette videre. 

. 



 

7. Medlemskontingent 
Styrets forslag på kr 300,- ble lagt frem av møteleder. 

Det var ingen merknader og medlemskontingenten ble godkjent. 

8. Budsjett for 2017 
Styrets forslag til budsjett ble presentert av kasserer. Budsjettet foreslås gjennomført 

med et overskudd på kr 3550,-, men tilpasses arrangementer/turer. Fremlagt 

budsjett ble godkjent. 

9. Valg 
Forslag til styresammensetning ble presentert av møteleder og valget viste følgende 

enstemmige sammensetning: 

Funksjon Valg periode Verv året 2017 

Leder 2016-2017 Martin Åsegg, gjenvalg som leder 

Nestleder 2017-2018 Asle J Kjelsberg, ny 

Sekretær 2016-2017 Kjetil Brekke, ikke på valg 

Kasserer 2017-2018 Ernst Sagstuen, gjenvalg 

Vararepresentant 2016-2017 Einar Brusveen, ikke på valg 

Revisorer 2016-2017 Anders Andersen, ikke på valg 
Arvid Killi, ikke på valg 

Valgkomite 2017-2018 Jan Rune Lavik, gjenvalg 
Magne H Gudbrandsen, ny 

 

Eventuelt 
Som avslutning på årsmøtet takket lederen for god innsats gjennom året. Finn Erik Høve går 

ut av styret og en spesiell takk ble rettet til han. Dee nye tillitsvalgte ble ønsket velkommen. 

FSF Lillehammer har mottatt en oppmerksomhet for god rekruttering gjennom 2016 (mer 

enn 10% medlemsøkning). Oppmerksomheten, som er en plakat med kongerekken ble vist 

frem. 

 

 

Martin Åsegg    Kjetil Brekke 

Leder     Referent 


