
20220208 Møtereferat, Årsmøte.

Sted:Hotel TobosoChaparil.

Foreningen holdt årets første møte, årsmøtet,8. februar. Foreningens 
president, An-MargrittAanonsen, ønsket medlemmene velkommen, og 
hunga ordet videre til 1. Visepresident Jan-Helge Torp, og ba han lede 
kveldens møte.

JanHelge åpnet årsmøtet, og spurte forsamlingen om det var noen som 
hadde innvendinger til innkallingen. Innkallingen ble godkjent ved 
akklamasjon.

Det ble videre valgt to representanter til å underskrive protokollen for 
årsmøtet.

Pål Helmet og Ulf Hansteen ble valgt med akklamasjon.

Arne Wathne, Sekretær, gikk gjennom styrets årsberetning for 2020 og 
2021.Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.

Regnskapene for 2020 og 2021, samt budsjett for 2022, ble presentert av 
Kasserer, Thor B. Stensrud.Regnskapene ble godkjent uten kommentarer.

Revisor godkjente regnskapene uten kommentarer.

Valg:

Valget ble åpnet med å velge ny President. An-Magritt ønsket ikke 
gjenvalgsom President.

Ny kandidat Barbro Riis ble valgt som foreningens President, enstemmig 
ved akklamasjon.



3. Vararepresentant Nina Lindbråten ønsket ikke gjenvalgsom 
vararepresentant, og heller ikke å være ansvarlig for biblioteket.

Posten som 4. Vararepresentant ble stående ubesatt, med fullmakt til 
styret å finne ny representant hvis dette ble funnet nødvendig. 
Medlemmene ble imidlertid oppfordret til å melde seg til tjeneste.

På slutten av møtet saMonnica Bergerseg villig til å gå inn som 4. 
Vararepresentant.

De øvrige representanter av Styret med Vararepresentanter tok gjenvalg,
og ble valgt med akklamasjon.

Styret med Vararepresentanter blir da:

Posisjon Navn Periode
President Barbro Riis 2022/2023
1.Vise President Jan Helge Torp 2022
2.Vise President Gerd Lie 2022/2023
Kasserer Thor B Stensrud 2022
Sekretær Arne Wathne 2022/2023
Vara 1 Per Sletten 2022
Vara 2 Astrid Kähler 2022
Vara 3 Gina S Stangeland 2022/2023
Vara 4 2022/2023

Revisorer:

Begge revisorene hadde sagt seg villige til å ta gjenvalg.

Revisor 1 Øivind Aspeng
Revisor 2 Tor Roksvåg

Valgkommite:

An-Magritt 
Aanonsen
Tone Ullman
Foreløpig ubesatt



Kontingent:

Forslaget til kontingent for 2023, 15 euro, ble godkjent av årsmøtet.

Jan Helge takket An-Magritt for jobben som president, og Nina for jobben
i styret og med biblioteket. Begge to ble overrakt en liten gave som takk 
for innsatsen.

Barbro Riis takket for tilliten som ble vist henne ved valget som 
President, og ga en kort introduksjon av seg selv.

Årsmøtet ble avsluttet og fortsatte som vanlig medlemsmøte.

Det deltok 57personer på møtet.

Nerja 09.02.2022

Arne Wathne

Sekretær

Nerja……………… Nerja………………..

………………………….. …………………………..

Pål Helmet Ulf Hansteen


