Årsmøte i Vestnes Seniorakademi 2. september 2020
Protokoll
Sted og tidspunkt: Myra kulturbygg ca. kl. 14:30 (etter foredragsmøtet)
Til stede fra styret: Birgit Torkildson Grotle (styreleder i permisjon)
Roar Mehl
Elsa Rypdal
Martinus Løvik
Håvard Fiskaa Petter Inge Bergheim
Tove Eikrem
Forfall:
Karin Pedersen (fungerende styreleder)
Utenom styret: 16 medlemmer
Birgit Torkildsen Grotle åpnet møtet.
sak 1 Valg av møteleder
Birgit Torkildsen Grotle ble valgt.

sak 2 Valg av protokollfører Tove
Eikrem ble valgt.

Sak 3

To personer til å skrive under protokollen
Håvard Fiskaa og Roar Mehl ble valgt.

Sak 4

Godkjenning av innkalling og sakliste
Medlemmet Stig Holmstrøm etterlyste styrets innstilling vedr. medlemskontingenten for
neste driftsår, som etter vedtektene 5 4 nr. 8 skal behandles av årsmøtet. Møteleder
beklaget at den saken var falt ut, og opplyste at styrets innstilling var at
medlemskontingenten ikke skulle endres nå. Dette ble godtatt av årsmøtet. Det ble også
pekt på at rekkefølgen av sakene på saklista var ulogisk, i og med at vedtektsendringene
var satt opp som sak etter valget. Møteleder forklarte kort grunnen til rekkefølgen av
sakene, og sa at dette ville bli utdypet nærmere under Sak 9 Vedtektsendring.

Innkalling og sakliste ble deretter godkjent.
Sak 5: Styrets årsmelding for driftsåret 2019-20
Årsmeldingen for driftsåret 2019-20 ble godkient med følgende retting: foredragene hadde fra 70 til 120 frammøtte.
Sak 6: Regnskap for driftsåret 2019-20
Regnskapet for driftsåret 2019-20 ble godkjent.

Sak 7: Budsjett for driftsåret 2021-22
Budsiettforslaget for driftsåret 2021-22 ble godkjent.

Sak 8: Valg
Asbjørn Gisnås fra valgkomiteen ledet valget. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten benkeforslag. Disse ble
valgt:
Styreleder
Birgit Torkildson Grotle
1
år
(gjenvalg)
Styremedlemmer
Kari Opstad
2 år (ny)

Revisor

Magne Heggen

2 år (ny)

Stig Holmstrøm

2 år (ny)

Karin Pedersen, Elsa Rypdal, Martinus Løvik og Roar Mehl (kasserer): ikke på valg
Odd Jarle Talberg
1
år
(gjenvalg)

Rigge-/ryddegruppe Eldar Frøysa

Datautvalg
Valgkomité

Sigrun Misund

1
år
(gjenvalg)
I år (gjenvalg)

Håvard Fiskaa

2 år (ny)

Ansgar Misund

I år (ny)

Asbjørn Gisnås (leder)

I år (gjenvalg)

Roe Skavnes

1
år
(gjenvalg)

Petter Inge Bergheim

1 år (ny)

Sak 9: Vedtektsendring
Styrets forslag til justering av vedtektene var vedlagt innkallingen. De foreslåtte endringene var markert med rød
skrift.
Det ble bemerket fra årsmøtet at det (fremdeles) var flere inkonsekvenser i vedtektene. Styret pekte på at det i
dette årsmøtet var de foreslåtte endringene det skulle tas stilling til, og at medlemmene gjerne måtte komme med
innspill til nye justeringer av vedtektene ved neste årsmøte.
Stvrets innstilling til endringer ble deretter vedtatt med følgende protokolltilførsel fra Stig Holmstrøm: Endringene
trer i kraft fra driftsåret 2021-22.

Sak 10: Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.

Vestnes, 15.09.2020 Tove Eikrem (protokollfører)

Håvard Fiskaa

Roar Mehl

