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På styremøtet 5. oktober 2020 vedtok styret at årsmøtet 2020 skulle avvikles med digitale hjelpemidler. 

Vedtaket var enstemmig. Begrunnelsen var smittefaren fra Covid 19. Styret vurderte at en slik beslutning 

ligger innenfor styrets handlingsrom i en ekstraordinær situasjon. Alle medlemmer er tilsendt  et skjema med 

årsmøtesakene med styrets innstilling. Skjemaet ga muligheter for å avgi stemme til de enkelte sakene på 

sakslista med alternativene «enig», «uenig» eller «avholdende». Utfylte skjemaene er returnert til lagets 

sekretær. Det ble også arrangert muligheter for telefonmøter med leder og kasserer kl. 1600-1800 på 

årsmøtedagen.  

 

Stemmegiving pr. telefon: ingen 

Stemmegiving pr. epost: 16  

Stemmegiving pr. post: 4 

 

Sak 1:    Godkjenning av innkalling og dagsorden. Styrets innstilling enstem. godkjent. 

Sak 2:    Valg av ordstyrer, møteleder og to protokollunderskr.. Styrets innstilling enstem. vedtatt. 

Sak 3:    Årsmelding 2020. Styrets innstilling enstem. godkjent. 

Sak 4:    Årsregnskap m/revisjonsrapport. Styrets innstilling enstem. godkjent. 

Sak 5:    Innkomne saker: Ingen saker innkommet. 

Sak 6:    Kontingent for 2021. Styrets forslag på uendret kontingent enstem. vedtatt. 

Sak 7:    Budsjett for 2021. Styrets forslag enstem. godkjent. 

Sak 8:    Valg av leder for 1 år:          Jan Habberstad. Valgkom.s forslag enst. vedtatt. 

Sak 9a:  Valg av styremedl. for 2 år: Johan Egil Dreier. Valgkom.s forslag enst. vedtatt. 

Sak 9b:  Valg av styremedl. for 2 år: Randi Edvardsen (ny). Valgkom.s forslag enstem. vedtatt. 

Sak 9b:  Valg av styremedl. for 2 år: Tordis Klingenberg Hokstad (ny). Valgkom.s forslag enst. vedtatt. 

Sak 9c:  Valg av varamedl. for 2 år: Ingvald Sivertsen (ny). Valgkom.s forslag enst. vedtatt. 

Sak 13:  Valg av revisor for 1 år:     Roar Andersen (gjenvalg). Valgkom.s forslag enst. vedtatt. 

Sak 14:  Valg av medl. i valgkom. for 3 år: Solveig Solem (ny). Valgkom.s forslag enst. vedtatt. 

 

Per Mehus 

______________________             _______________________         ________________________ 

referent                                        protokollunderskr.                     protokollunderskr. 

(sign.)                                           (sign.)                                        (sign.) 

 

(skjemaer kontrollert og arkivert) 


