
 

Referat fra Generalforsamlingen 

7. mars 2018. 

Antall fremmøtte: 65 Antall fullmakter: 6  Totalt:  71 

Sak 
nr 

Sak Beskrivelse av saken 

1 Åpning 17:00, 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 at generalforsamlingen nå 
var beslutningsdyktig. 
 

2 Godkjenning av 
innkalling og dagsorden 

GF godkjente innkallingen og dagsordenen 

3 Konstituering Generalforsamlingen ble konstituert som følger: 
   

 Valg av møteleder Styrets forslag til møteleder var Christian 
Christiansen, han ble enstemmig valgt 

 Valg av referenter  Styrets forslag til referenter var Inger Minde og 
Reidar Eriksen, de ble enstemmig valgt. 

 Valg  av tellekorps Styrets forslag til tellekorps var   Harald B. Minde, 
Paul Iversen og Ellen Sæterøy, de ble enstemmig 
valgt. 

 Valg av 
protokollunderskrivere 

Jørgen D. Jørgensen og Tore Mildestvedt ble 
foreslått som underskrivere av protokollen, og de 
ble enstemmig valgt. 

4 Styrets årsberetning Ble lest av leder Rolf Solheim.  
 
Tillegg til årsberetningen: 
Som nevnt i Årsberetningen har styret arbeidet 
med å skifte bank. Årsakene er flere, men den 
viktigste er at vi mener vi blir avkrevd for høye 
gebyrer sammenlignet med andre banker.  
Arbeidet stanset opp da det oppsto usikkerhet 
rundt hvilke krav som ble stilt når det gjaldt vårt 
CIF (Skattenummer). Vi har et CIF Provisional, 



 
mens vi ble fortalt at vi måtte ha et ”fullstendig” 
CIF, hvilket samtidig betydde vi ble skattepliktige, 
med alt det innebar. 
Etter samtaler som Svein Jensen har hatt med 
Sabadell på vegne av styret, er det nå klart at vårt 
CIF Provisional er tilstrekkelig. Styret har derfor nå 
besluttet å sette i gang med arbeidet med byttet. 
Banken vil imidlertid at det går frem av referatet 
fra Generalforsamlingen at forsamlingen er enig i 
at vi gjør dette skiftet. Derfor fremmer vi dette 
forslaget: 
 

Styret har besluttet å bytte bank til Sabadell. Da 
banken ønsker å vite at også Generalforsamlingen 
er enig i dette, ber vi om at Generalforsamlingen 
slutter seg til styrets vedtak. 
 
Generalforsamlingen sluttet seg til vedtaket med 
akklamasjon 
 
For øvrig ble årsberetningen tatt til etterretning. 

5 Arrangementskomiteens 
årsberetning 

Leder i AK Paul Iversen gjennomgikk 
hovedpunktene i årsberetningen.  
For øvrig ble årsberetningen tatt til etterretning. 

 
6 

 
Andre årsberetninger 

 
Golfgruppen 
Liv Tyldum leste årsberetningen fra golfgruppen 
Årsberetningen ble tatt til etterretning. 
 
Trimgruppen 
Gunnar Halvorsen gjennomgikk årsberetningen. 
Årsberetningen tatt til etterretning. 
 
Bridgegruppen. 
Gunnar Halvorsen gjennomgikk årsberetningen og 
regnskap. 
Årsberetningen tatt til etterretning. 
 
Slektsforskning 
Hans Kristian Gustavsen leste årsberetningen. 
Årsberetningen tatt til etterretning. 
 



 
Hjelpegruppa. 
Olaug Fagerli leste årsberetningen fra 
hjelpegruppa.  
Årsberetningen tatt til etterretning. 
 
 
Medlem nr  
Bjørg Ohnstad savnet årsberetninger fra andre 
mindre aktivitetsgrupper som for eksempel. 
Malergruppen mm 
Godtok formannens forklaring om at disse 
gruppene ikke er organisert med styre bl.a. 
 

7 Revidert regnskap Edith D Gilje gjennomgikk regnskapet, og besvarte 
spørsmål fra medlemmene. 
 
Medlem nr. 1003 G. Rekdal kommenterte 
misforhold mellom regnskapsposter og poster i 
budsjettet. 
Godtok forklaringen fra kasserer om at dette ble 
styrt av regnskapsprogrammet, 
 
For øvrig ble regnskapet enstemmig godkjent. 

8 Forslag fra styret  
Donasjoner: 
Forslag om tilsvarende donasjoner som  
2017. €2.000,- til hjelpegruppen og € 800,- til røde 
kors. 
 
Forslaget ble godkjent med aklamasjon 
 

9 Budsjettforslag for 2018 Rolf Solheim gikk gjennom budsjettet. 
 
Budsjettet ble godkjent. 
 
 

10 Valg Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble vedtatt 

med akklamasjon for alle verv. Resultatet ble slik: 

Styret: 

Leder               Olaug Marø            1 år  



 

Nestleder       Odd Gilje                 2 år 

Kasserer         Edith D Gilje            2 år 

Sekretær        Inger Minde            1år  

Styremedl.      Harald B. Minde    2 år 

Varamedlem  Paul S. Iversen        1 år 

Varamedlem  Helga Rose             1 år 

Varamedlem   Ellen Sæterøy       1 år 

 

Revisorer:  
                          Svein Jensen           2 år  
                          Bjørn Løvås             1 år 
 
Aktivitetskomite 
                         Gunnar Halvorsen           2 år    
                         Christian Christiansen    2 år 
                         Halvor Bjørneby              1 år 
                         Frank Gregersen              2 år 
                         Inger Sjursen                    1 år 
                         Bjarne Austgulen             1 år 
                         Sigrid Hanseth                  1 år 
                         Bjørn Gullaksen                1 år 
                         Laila Olsen                         1 år 
 
Valgkomite 
                         Eigil Arntun                1 år 

                         Audun Jakobsen       1 år 

                         Reidar Hjelteig          1 år 

 

Styret fikk fullmakt av generalforsamlingen til å 
finne vararep.  til valgkomiteen. 

 
Generalforsamlingen for 2018 ble avsluttet ca 
klokken 1830. 

 
 

   
 

 



 
Tore Mildestvedt         Jørgen D. Jørgensen 

Protokollunderskriver        Protokollunderskriver 

 

 

Inger Minde                              Reidar Eriksen 

Referent          Referent 


