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FonsveRrrs SeNIORFORBU N D

AVDELTNG K;ellen

Årsmøte i Forsvarets Seniorforbund Avdeling KjeIIer
12. mars 2019 kI18.30

Felleshygget FLO/Kj eller

Referat/Protokoll

Leder ønsket alle velkommen til årsmøte i FSF Kjeller.
Vi tar et lite blikk bakover og ser på det vi har engasjert oss i, men som nå er historie.
Nå skal vi se fremover og legge til rette for nok et nyff spennende år med FSF Kjeller.
Vi i FSF Kjeller ønsker å være en arena for seniorer, og en møteplass for
fellesskap, tilhørlighet og trivsel. Forsvare seniorenes rettigheter og interesser.

Vi ønsker også at medlemskapet kan bringe mange gleder og fordeler.
Vare tillitsvalgfe gtrør en meget god jobb og (innsats) hver dag. Det er utrolig mye arbeid
som blir lagt ned for at vi alle skal kunne ghplvåne møter, reise på tur, eller delta
på andre arrangementer.
Vax takk går også til våre samarbeidsparhrere og støttespillere.
Takk for at nettopp du er engasjert. Vi er avhengig av ditt engasjement og initiativ.
Du sitter på noen av våre beste kort - vennskap - sosialt felleskap - og omsorg.
Godt vi har en møteplass som dette.

Dagen i dag: Den 71.dagen/ 294 dager igjen av dette året.

Dagens navn: Gregor / Crro

Referater: Styremøte 7.mars2019. Hovedtema var forberedelse til ixsmøte.

Jubilanter i mars 2019:
Sigbjørn Modalsli, 75 å§ 16/3-19
Odd Svang-Rasmussen,85 ar 1713-19

Tor Laget, 75 fu 1713-19

Vi gratulerte våre jubilanter med applaus.

Takkekort:
. Thore K. Nygård's etterlatte takker for gaven til Kreftforeningen.
. Marit Østereng: tusen takk for blomst på min 90 års dag.

o Arnhild Ladegård: takker for den fine juleblomsten.

Annen Info:
Leder ønsker å invitere alle nye kandidater som blir va15 inn i styret til konstituering
den26.mars. Det kommer innkalling til de berørte.
Varfesten er den 14.mn2019.
Det er 39 foreninger som er tilsluttet FSF, og en samlet medlemsmasse på ca 6400.

Neste møte:
Styremøte: 4. april 2019
Medlemsm øte 9. april 201 9



ÅnsvrørE 2o1B

1. Konstituering
Det ble konstatert at trsmøte var beslutningsdyktig iht. vedtektene, og årsmøte ble erklært for
åpnet. Med ref. til vedtektenes §2-5 pkt. a, er følgende gSøremål beskrevet:
1. Innkalling er utstedt til medlemmene iht. gjeldene vedtekter, både elektronisk og pr post.
2. Innkallingen ble god§ent.
3. Saksliste er utsendt til medlemmene iht. gjeldene vedtekter. Sakslisten ble godkjent.
4. Leder ble valgt til møteleder.
5. Siyrets sekretær ble valgt til referent.
6. Følgende to medlemmer ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøte: Aud Mikalsen

og Atle Larsson.
7. Følgende to medlemmer valgt til tellekorps: Tor Laget og Bjørn Andresen.
8. Møteleder erklærte med dette årsmøte for konstituert.

2. Årsberetning
Vedtektenes § 2-5 pk1. c, leder gikk igiennom arsberetningen og rettet en stor takk til alle
medlemmene for den gode oppslutningen til FSF-Kjeller. Årsberetringen ble godkjent.

3. Regnskap
Vedtektenes §2-5 pkt. d, behandling av regnskap og revisjonsberetningen ble presentert og det
fremkom ingen merknader/spørsmål til den økonomiske beretningen.
Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

4. Forslag fra styret endringer i Yedtektsendring, Kontingent.
Vedtektenes § 2-5 g, forslag fra styret om å ikke øke kontingent for FSF-Kjeller, men å
opprettholde kontingenten som ble gieninnført i20t4. FSF-Sentralt betaler kontingent
med kr 200,- ogkr 100,- til oss. Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
Ingen andre innkomne saker til Årsmøe.

5. Handlingsplan
Handlingsplanen godkj ent.
Styret fokuserer sterkt på medlemspleie og hvordan vi kan fa rekruttere flere medlemmer.

Opprettholde den gode kontakten med Vertsavdelingen. FLOÆase Kjeller, likeså å holde god
kontakt med FSF Øvre Romerike.

6. Budsjett for 2019:
Styrets forslag til budsjett for 2019 ble godkjent.

7. Valg
Vedtektenes §2-5 pkl h, valg skjer på basis av innstillingen fra valgkomiteen og er følgende:

Valg av styre:
Leder: Arne Kr. Karlsen
Nestleder: Erik Hernes
Kasserer: Magel Olsen

Ikke påvalg 2018-2019
Nyvalg 2019-2020
Ikkepåvalg 2A18-2019

Sekretær: Ingebjørg Holden Nyvalg 2019 NB I år

Styremedlemmer:
Vidar Berg-Pedersen
Oddlaug Borgos
Oddgeir Holen
Grethe Platt

Ikke på valg 2018-2019
Gjenvalg 2019-2020
Gjenvalg 2019-2020
Nyvalg 2019-2020



Yaramedlemmer
1. Ingebjørg Møller
2. Kjell Johan Eriksen
3. Kjell Rehoff Larsen

Revisorer:
Laila Mangset
Marit Amesen

Arrangements- og Festkomite:
Leder: Atle Larsson
Medlemmer: Aud Mikalsen

Kornelius Mikalsen
Kirsten Larsson
Karin Evensen
Roar Strøm
Astrid Kvalvåg
Gunnar Kvalvåg

Turkomite:
Leder: Ingebjørg Møller Ikke på valg 2019 Mentor
ir,fedlemmer: Magel Olsen Ikke på valg 2018-2019

Repr. I Eldrerådet, Skedsmo kommune:
Kjell Ivar Berg. med vararepresentant Berit Grønlie ble valgt for ny periode 2015-2019.

Ikke på valg
Ikke på valg
Nyvalg

Ikke på valg
Gjenvalg

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Nyvalg
Nlvalg
Nyvalg
Nyvalg

2018-2019
20t8-2019
20t9-2020

2018-2419
2019-2020

2018-2019
20r8-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2024
20t9-2424
20t9-2020
2019-2020

Valskomite:
Medlemmer: Arild Jacobsen

Tom Finne
Styrets representant: Grethe Platt

Nyvalg 2019-2020
Ikke på valg 2018-2019
Nlvalg 201,9-2020

Alle foreslåtte er forespurt, og har sagt seg villig til vervene, ingen motkandidater foreslått.
Nylt styre ble enstemmig god§ent.

Leder rettet en stor takk til de som går ut av sine verv, og ble påskjønnet med et gavekort.
BjønAndresen, Brit Andresen, Tor Laget, Marga Ullereng, John Rognstadtangen og
Karin Evensen. John Rognstadtangen var ikke til stede, og gavekort blir tilsendt
med hilsen i posten.

Leder Arne takket de fremmøtte.

54 medlemmer va"r møtt opp påtrsmøte.

Så ble det servering av kjøkkenets deilige smørbrød;'kringle, kaffe og utlodning.

En fin og innholdsrik representasjon om Vauldalen Fjellhotel av vertinnen Jorid Skott.

er lest og godkj

Referent Karin Evensen


