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Årsmøte i Forsvarets Seniorforbund Avdeling KjeIIer
10. mars 2020 kl 18.30

Fellesbygget FLO/Kj eller

ReferatÆrotokoll

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 nytt spennende ar med FSF Kjeller.
Vi i FSF Kjeller ønsker å være en arena for seniorer, en møteplass for fellesskap, tilhørighet
og trivsel. Forsvare seniorenes rettigheter og interesser.
Vi ønsker også at medlemskapet kan bringe mange gleder og fordeler. Våre tillitsvalgte gjør
en meget god jobb (innsats) hver dag. Det er utrolig mye arbeid som blir lagt ned for at vi alle
skal kunne ghphvåxe møter, reise på tur, eller delta på andre arangementer.
Vår takk går også til våre samarbeidsparhrere og støttespillere.
Takk for at nettopp du er engasjert. Vi er avhengig av diu engasjement og initiativ.
Du sitter på noen av våre beste kort - vennskap - sosialt fellesskap - og omsorg.
Godt vi har en møteplass som dette.

Dagen i dag: Den 70. dagenl296 dager igjen av dette året. Bruk em godt.
Dagens navn: Edel og Edle
Referater: Styremøte S.mars 202.Hovedtema var forberedelse til årsmøtet.

Jubilanter i mars 2020:
Marit Paulsen, 85 fu l5l3-20
Einar Framvik, 75 fu 2213-20
Ole Magne Blystad, 80 år 2213-20
Arild Oscar Olsen, 75 tff,2513-20
Torlaug Rødsten, 85 tLt2813-20

Takkekort:
Takkekort/ars oppgave fra Kreftforeningen hvor de takker for bidrageti2019.

Annen info:
Leder ønsker å invitere alle nye kandidater som blir valgt inn i styret til et tillitsmannsmøte.
På grunn av Coronaviruset kommer vi tilbake med dato

Varfesten er den 12. mai.2020.

Neste møterz
Styremøte 6. april2020
Medlemsmøt e 2l . april 2020 . Her vil en advokat fra Halvorsens kontor foredra om arv I arverett
og fremtidsfullmakt.



Ånsvrørg 2ozo

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

Luneborg og Kjell Rehoff Larsen.
7. Følgende to medlemmer valgt til tellekorps: Ingen.
8. Møteleder erklærte med dette årsmøte for konstituert.

2. Årsberetning
Vedtektenes § 2-5 pkt. c, b1e giennomgått av leder. Det er 2 nye punkt/tilføyelser:

§ 6 (5 og 6) Medlemskap, Æresmedlemmer

§ 10 (4) Årsmøtets oppgaver

§11 (9) Valg av arrangementskomite

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 Vedtektsendring, Kontingent.
Vedtektenes § 2-5 g, forslag fra styret om å ikke øke kontingent for FSF-Kjeller, men å
opprettholde kontingenten, kr 300.-, som ble gieninnført i2}l4.
FSF-Sentralt øker riktignok kontingenten fra kr 200.- til kr 250.-. og av de kr 300.- gfu da
kr 250.- til FSF sentralt og kr 50.- til oss.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
Ingen andre innkomne saker tilÅrsmøte.

5. Handlingsplan
Handlingsplanen godkj ent.
Styret fokuserer sterkt på å arbeide for medlemmenes beste, yte god service og skape trivsel og
glede gjennom våre medlemstilbud.

6. Budsjett for 20202
Styrets forslag til budsjett for 2020 ble godkjent.

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

Valg av stvre:
Leder: Arne Kr. Karlsen Gjenvalg 2020-2021
Nestleder: Erik Hernes Ikke på valg 2019-2020
Kasserer: Magel Olsen Gjenvalg 2020-2021
Sekretær: Vakant

St)'remedlemmer:
Vidar Berg-Pedersen Gjenvalg 2020-2021



Oddlaug Borgos
Oddgeir Holen
Grethe Platt

Varamedlemmer
1. Kjell Johan Eriksen
2.I\ell Rehoff Larsen
3. Tom Finne

Revisorer:
Marit Arnesen
Karin Evensen

Arrangements- o g Festkomite:
Karin Evensen
Astrid Kvalvåg
Gunnar Kvalvåg
Kjell Bårnholdt
Turid Biirnholdt
Gulli Havelin
Ingebjørg Holden
John MNullmeyer

Turkomite:
Haakon Sandbraaten
Magel Olsen
Ingebjørg Møller

Valskomite:
Medlemmer: Arild Jacobsen

Tom Finne
Styrets representant: Grethe Platt

Repr. I Eldrerådet, Lillestrøm kommune:
Leif Langberget. \'ararepresentant, r'algt for perioden 2020-2022.
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Alle foreslåtte er forespurt, og har sagt seg villig til vervene, ingen motkandidater foreslått.
Nytt s§re ble enstemmig godkjent.

Leder rettet en stor takk til de som gar ut av sine verv, og ble påskjønnet med et gavekort.
Atle Larsson, Kirsten Larsson, Aud Mikalsen, Kornelius Mikalsen, Roar Strøm, Laila Mangset
og Ingebjørg Møller (som varamedlem). Roar Strøm ogLarla Mangset var ikke tilstede, men ville
få gavekortet tilsendt.

Leder Arne takket de fremmøtte.

40 medlemmer var møtt opp på arsmøte.
Så ble det servering åv kjøkkenets deilige smørbrød, kringle, kaffe og utlodning.

er lest og godkjent av:

, .\t.,Lb.,7'S ffuiu1
Refere-nt lngebj ørg Hol sen
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Kjell Rehoff


