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1. Åpning
Leder for lokalforeningen, Martin Åsegg, ønsket velkommen.
Det var ingen merknad til innkallingen.

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

3. Årsberetning for 2017
Årsberetningen ble presentert av møteleder. Det var ingen merknader og
årsberetningen ble godkjent.

4. Regnskap for 2017
Regnskapet ble presentert av kasserer.
Årsresultatet viser et underskudd på kr 5 152,80. Avdelingen har ved årsavslutning en
beholdning på kr 108 241,54. Revisorberetningen viste at revisorene hadde
gjennomgått regnskap og bilag uten anmerkninger. Regnskapet ble enstemmig
godkjent. Det avtroppende styret ble gitt ansvarsfrihet og regnskapet for 2017
avsluttes.

5. Innkomne forslag
Styrehonorar for 2018
Styrets forslag til styregodtgjørelse på kr 1000,- for hvert styremedlem ble lagt frem
av møteleder.
Styregodtgjørelsen ble godkjent.

6. Handlingsplan for 2018
Styrets forslag til handlingsplan ble lagt frem av møteleder. Styret gis fullmakt til å
jobbe videre med turforslagene og presentere disse for medlemmene etter hvert
som detaljerte planer foreligger.

7. Medlemskontingent
Styrets forslag på kr 300,- ble lagt frem av møteleder.
Det var ingen merknader og medlemskontingenten ble godkjent.

8. Budsjett for 2018
Styrets forslag til budsjett ble presentert av kasserer. Budsjettet foreslås gjennomført
med et underskudd på kr 5 050,-, men tilpasses arrangementer/turer. Fremlagt
budsjett ble godkjent.

9. Valg
Forslag til styresammensetning ble presentert av møteleder og valget viste følgende
enstemmige sammensetning:
Funksjon
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Vararepresentant
Revisorer

Valg- periode
2018
2018-2019
2018-2019
2017-2018
2018-2019
2018-2019

Valgkomite

2017-2018

Asle J Kjelsberg, ny
Torstein Hedalen, ny
Kjetil Brekke, gjenvalg
Ernst Sagstuen, ikke på valg
Magne H Gudbrandsen, ny
Arvid Killi, gjenvalg
Odd Orderdalen, ny
Jan Rune Lavik, ikke på valg
Magne H Gudbrandsen, ikke på valg

Avslutning
Som avslutning på årsmøtet takket Martin Åsegg for god innsats gjennom året og bidraget
han hadde hatt fra styrene gjennom fire år. Martin Åsegg går ut av styret og påtroppende
leder rettet en spesiell takk til Martin.

Martin Åsegg
Leder

Kjetil Brekke
Referent

