
 

 

 

 

Referat Årsmøte 10. februar 2015 
 
Det møtte opp 60 medlemmer med stemmerett. 
 
Innkalling ble godkjent, men med kommentar. Det stod opprinnelig kl. 
19:00 på hjemmesiden. Styret presiserte at dette var blitt rettet, og mail 
var i tillegg sendt ut. 
 
Einar Knutsen ble valgt som ordstyrer. Lars Erik Thomassen som 
referent. 
 
Årsberetning ble opplest, vedtatt, men noen rettelser. Lars Erik skulle 
korrigere dette og legge det ut på hjemmesiden under arkiv fanen. 
  
Kasserer Elisabeth Johansen gikk igjennom regnskapet for 2014. 
Regnskapet var revidert av Kjell Johnny Aspen, uten negative 
kommentarer. Dukket opp et spørsmål angående de høye rentebeløpet 
vi hadde fått overført. Det ble presisert at det var akkumulerte renter for 
flere år, p.g.a. feil fra bank forbindelsen vår. 
  
Regnskapet ble enstemmig vedtatt, med et overskudd på kr. 19.721 
 
Valgkomiteen med Per Georg Andersen og John Sandberg, hvor Per 
Georg ikke var tilstede, presenterte John Sandberg valg komiteens 
innstilling. Først kommenterte John at han ikke var klar over at han satt i 
valg komiteen, de på valg var kontaktet, og ingen andre forslag var 
kommet.  
Det ble påpekt fra Bjørn Barlie at han hadde sent et forslag på Lars Erik 
Thomassen, som leder. Her begynte det en diskusjon, som varte lenge, 
om ekstraordinær generalforsamling for at man kunne tenke seg litt om. 
Einar kunne trekke seg og Lars Erik kunne trekke seg. Det ble besluttet 
at Einar ble valgt som leder for 1 år, og ikke 2. 
Elisabeth Johansen tok gjenvalg på 2 år, ingen andre forslag. Frode 
Lange Nielsen ønsket å trekke seg fra styret. Her ble Bård Lian valgt for 
2 år med akklamasjon 
 
Liv Kongelv og Niels Christian Nielsen ble valgt til valg komiteen. 
I tumultene som oppstod, ble det glemt å velge revisor. Styret vil be Kjell 
Johnny Aspen om a ta denne jobben i 2015. 
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Styret vil i 2015 bestå av følgende personer: 
 
Leder:  Einar Knutsen  (gjenvalg 1 år) 
Nestleder:  Knut Karlsen  (ikke på valg, 1år) 
Kasserer:  Elisabeth Johansen (gjenvalg 2 år) 
Sekretær:  Lars Erik Thomassen (ikke på valg, 1år) 
Styremedlem:   Bård Lian   (ny, 2 år) 
Styremedlem: Karl Johan Bjørn  (ikke på valg, 1år)     
Styremedlem: Hege Johansen  (ikke på valg, 1år) 
Varamedlem: Kirsti Mollatt  (ikke på valg, 1år) 
 
Valg komite: Liv Kongelf og Niels Christian Nielsen 
Revisor:  Kjell Johnny Aspen  (Ikke forespurt)   
 

Det var ikke kommet forslag innen fristen. 

Møtet ble hevet. 

 

Sign: 

Lars Erik Thomassen 

Sekretær 

 

 


