
 

1 
 

Referat fra Generalforsamlingen 

24. februar 2016. 

Antall fremmøtte: 80 Antall fullmakter: 10  Totalt:  90 

Sak 
nr 

Sak Beskrivelse av saken 

1 Åpning 17:15, styrets leder opplyste om at antallet 
frammøtte ikke var tilstrekkelig til at 
generalforsamlingen var beslutningsdyktig og 
opplyste om at det ville bli ny innkalling 17:30 
17:30 
2. gangs innkalling: Styrets leder ønsket 
velkommen og erklærte ar 
generalforsamlingen nå var beslutningsdyktig. 
 

2 Konstituering Generalforsamlingen ble konstituert som 
følger i pkt. 4, 5 og 6: 

3 Godkjenning av 
innkalling og dagsorden 

GF godkjente innkallingen og dagsordenen 

4 Valg av møteleder Styrets foreslag til møteleder var Gunnar 
Halvorsen, han ble enstemmig valgt 

5 Valg av referenter  Styrets forslag til referenter var Aase Villanger 
Nilsen og Reidar Eriksen, de ble enstemmig 
valgt . 

6 Valg  av tellekorps : Styrets forslag til tellekorps var Paul Iversen, 
Tore Millestveit og Gudveig Andreassen, de ble 
enstemmig valgt 

7 Valg av 
protokollunderskrivere 

Torbjørn Granli og Per Lissner ble foreslått som 
underskrivere av protokollen, og enstemmig 
valgt. 

8 Styrets årsberetning Ble lest av leder Jan Lindhagen. Tilføyelse til 
teksten, «leder har forhandlet med Urb. Sierra 
Mar og blitt enige om € 500 betales årlig for å 
disponere uteplassen». Spørsmål fra Svein 
Jensen; Ang. avsnittet om konflikter, ber om at 
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dette beskrives nærmere uten å nevne navn. 
Svar: Nye tillitsvalgte kan få informasjon ved 
forespørsel, ikke mer om dette i 
gen.forsamlingen. Spørsmål fra Gudveig 
Rekdal; ønsker antall medlemmer, fordi 
medlemsmassen er minket. Svar: Svar på dette 
under budsjettgjennomgangen. 
For øvrig ble årsberetningen tatt til 
etterretning. 

9  Arrangementskomiteens 
årsberetning 

Leder i AK Aase V. Nielsen gjennomgikk 
hovedpunktene i årsberetningen. AK høstet ros 
fra flere medlemmer. For øvrig ble 
årsberetningen tatt til etterretning. 

10 Andre årsberetninger Hjelpegruppa. 
Møtelederen leste årsberetningen fra 
hjelpegruppa. Kommentar fra Christian C; 
Årsrapporten bør underskrives av deltakerne i 
både hjelpe- og Golf-gruppen. Angående 
oppfølging av pargraf,14 skal det 
innrapporteres tre medlemmer. Gruppene har 
vært slappe når det gjelder å få dokumentert 
styrene. 
For øvrig ble årsberetningen tatt til 
etterretning. 
 
Golfgruppa. 
Ingen fra styret i golfgruppa møtte opp, derfor 
refererte Gunnar Halvorsen årsberetningen. 
For øvrig ble årsberetningen tatt til 
etterretning. 
 
Bridgegruppen. 
Gunnar Halvorsen gjennomgikk 
årsberetningen. For øvrig ble årsberetningen 
tatt til etterretning. 
 
Slektsforskning 
Har ingen utgifter eller noen inntekter pr. dato. 
Derfor har de ikke noe regnskap eller årsmøte. 
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11 Revidert regnskap Revisorene nevnte at det ikke forelå regnskap 

fra endel grupper. 
Edith D Gilje gjennomgikk regnskapet, og 
besvarte spørsmål fra medlemmene. 
Ingen store forskjeller fra i fjor. Det mangler 
regnskap fra enkelte grupper.  
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 12 Forslag fra styret Forslag 1: Paragraf 7.2 endres til anbefalt tekst 
fra styret. Gen.forsamling flyttes til 15.mars. 
Enstemming vedtatt. 
Forslag 2: Paragraf 7.3 endres til anbefalt tekst 
fra styret; forslag innen 3 uker før gen.fors. 
Forslag 3: Paragraf 14.1 – 5; endring godtatt 
enstemmig 
Forslag 4: Endring i tekst i valg til AK. 
Endring godkjent enstemmig 
 

13 Forslag fra medlemmer Forslag 5: Donasjoner; Svein Jensen vil 
opprettholde tidligere beløp 2.100. Forslaget 
ble stemt for og godtatt med 45 mot 25 
stemmer. . "Styrets forslag på 2000 ble 
nedstemt, men styrets forslag til fordeling ble 
godkjent" 
 
Forslag 6: Klubben som røykfritt lokale.  
Styret er positivt innstilt til forslaget. Det ble 
stemt over forslaget, som ble vedtatt mot 13 
stemmer. 
Forslag 7: Forslag om kort-terminal i klubben 
for bedre sikkerhet for medlemmenes 
penger/minke kontantstrømmen i 
klubblokalet, fra Aase Villanger Nielsen. Styret 
stilte seg positive, men mange negative innspill 
fra flere. Spesielt vektig var kommentar fra 
klubben i Torrevieja, som for et år siden 
avviklet sin terminal da det ble for komplisert 
med koder osv.  
Forslag om kortterminal ble trukket av 
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forslagsstiller. 
 

14 Budsjett Årets budsjett er basert på inntekter og 
utgifter fra foregående år. Kommentar fra 
Karin V Halvorsen: Hjertestarter må være med 
på alle turer. Svar: Liv Tyldum er på saken.  
Kommentar fra Anna Pettersen: Hvor finner 
man donasjonene i budsjettet? Svar: 
Bevilgninger og gaver. Kommentar fra Gudveig 
Rekdal: Positiv til budsjettets oppsett.  
Budsjettet ble enstemmig godkjent! 
 

15 Valg Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble 

vedtatt med akklamasjon for alle verv unntatt 

sekretær som etter et benkeforslag fra Eigil 

Arntun ble valgt for ytterligere 2 år. Resultatet 

ble slik: 

Styret: 

Leder                Magne Pedersen             (2år) 

Kasserer          Ellen Sæterøy                  (1 år) 

Sekretær         Reidar Eriksen                 (2 år) 

Styremedl.  Bjørn-S Jakobsen      (ikke på valg 1 

år gjenstår) 

Styremedlem Rolf Solheim                     (2 år) 

Varamedlem  Paul Iversen                      (1 år) 

Varamedlem Jørgen Jørgensen Dahl     (1 år) 

Varamedlem  Henrik Thrana                   (1 år) 

Revisorer: Gudveig Andreassen             (1 år) 
                   Svein Jensen                            (1 år) 
 
Arrangementskomite 
Aase V. Nilsen                    Ikke på valg 1 år 
gjenstår 
Tore Mildestvedt               Ikke på valg 1 år 
gjenstår 
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Bjarne Austgulen                      2 år 
Jon Reutz                                   2 år 
Bjørn A Langer                          2 år 
Bjørg Andås Ohnstad              2 år 
Sissel Tho                                  2 år 
Sigrid Hanseth                          2 år 
 
Varamedlem  
Halvor Bjørneby                       1 år 
 
Valgkomite 
Ingen personer foreslått av valgkomiteen. 
Styret forslo at eksisterende valgkomité, Olaug 
Marø, Eigil Arntun og Roy Strøm fortsetter et 
år til. 
Disse ble valgt. 
 
Generalforsamlingen for 2016 ble avsluttet 
klokken 1915. 

 
 

 

 

Torbjørn Granli         Per Lissner 

Protokollunderskriver       

 Protokollunderskriver 

 

 

Aase Villanger Nilsen        Reidar 

Eriksen 

Referent          Referent 


