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Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere referatet, tellekorps
 Ordstyrer ble Sverre Bergenholdt som ble valgt uten motkandidater.
 Referent ble Janne Petra Thørn som ble valgt uten motkandidater.
 Representanter til å underskrive protokollen ble Anita Mæle og Therese Marie
Edman som ble valgt uten motkandidater.
 Tellekorps ble Renate Kristoffersen og Therese Marie Edman.

Konstituering av årsmøte
Årsmøtet ble konstituert, men med innvendinger om at innkomne saker fra
medlemmer ikke var tilgjengelig før årsmøte. Disse ble det gitt tid til å lese, før de
skulle behandles på møtet. Det var ved møtestart 63 stemmeberettigede medlemmer.
Utover i møtet måtte noen medlemmer forlate møtet.
Årsberetning legges fram
Daværende styre leste opp årsberetningen. Daværende styre, samt daglig leder svarte
på spørsmål knyttet til årsberetningen. Spørsmålene gjaldt hvorfor styrets arbeid var
utelatt, og hvor mange styremøter de hadde hatt. Det var etterlyst en sak som det var
ønsket skulle vært nevnt i årsberetningen. Det var også spørsmål om styret og daglig
leder kjente til etikkhjulet. Hva som skjedde med politiets hittehunder ble det lurt på.
Dette ble svart på også av medlemmer i salen. Samt at arbeidsmiljø og antall
sykedager blant ansatte burde vært nevnt. Årsberetningen ble godkjent (43 for og 20
mot) med merknad om at styret neste år i beretningen skriver om styrets formelle
oppgaver, viktige saker de har jobbet med og om arbeidsmiljø. Regnskap revidert av
autorisert revisor legges frem
Svein-A. Martinsen, Statsautorisert revisor fra Flattum & co hadde revidert
årsregnskapet, og etter deres mening var medfølgende årsregnskap avgitt i samsvar
med lov og forskrifter og ga et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling pr.
31.desember 2018. Videre basert på deres revisjon av årsregnskapet, mener de
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen for videre drift er
konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Regnskapet ble enstemmig godkjent, men at man heretter burde ha en note i
regnskapet over større beløp.

Valg av revisor
Svein-A. Martinsen, Statsautorisert revisor fra Flattum & co ble enstemmig valgt.
Budsjett og viktige planer for kommende år legges frem
Årsmøtet fikk fremlagt budsjettet
Medlemskontigent fastsettes
Årlig kontingent på 400 NOK pr år ble vedtatt av årsmøtet.
Innmeldte årsmøtesaker behandles
Det var 17 innkomne saker med spørsmål til årsmøtet. Disse sakene hadde styret
skriftlig svart på i forkant, og svarene lå vedlagt.
Sak 1 – 4 fra Ingrid Vengen Hansen. Disse sakene ble diskutert og stemt på samlet.
Årsmøtet stemte over hvorvidt sakene var tilstrekkelig og akseptabelt besvart av
styret. I disse sakene stemte 36 for, 19 mot, 3 blank.
Sak 5 – 10 fra Sindre Engen. Disse sakene ble diskutert og stemt på samlet. Årsmøtet
stemte over hvorvidt sakene var tilstrekkelig og akseptabelt besvart av styret.I disse
sakene stemte 33 for, 22 mot, 4 blank.
Sak 11 – 17 fra Geir Jackobsen. Disse sakene ble diskutert og stemt på samlet. I disse
sakene stemte 36 for avvisning av sakene, 21 var imot det, mens 2 stemte blankt.
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Valgkomiteen redegjorde for sin innstilling, og foreslåtte styre- og varamedlemmer
fikk mulighet til å presentere seg. Det samme fikk de som stilte via benkeforslag.
Ikke på valg:
Heidi Wamnes, styremedlem 1 år
På valg til styremedlemmer:
Tess Erngren, styremedlem 2 år
Lisbeth McBride, styremedlem 1 år
Petter Schaug-Pettersen, styremedlem 2 år
Jørn Balslev, styremedlem 2 år
Da Jørn Balslev ikke var tilstede ble det diskutert om han kunne få anledning til å
stille via Skype. 28 stemte imot det, 27 for og 7 stemte blankt. Jørn Balslev var derfor
ikke valgbar som styremedlem.

Det ble stilt 4 benkeforslag på styremedlemmer. Dette var Kine Wallentin, Geir
Jackobsen, Kristine Larsen og Malgorzata Zawadzka.
Resultat etter avstemming:
Lisbeth McBride 58 stemmer
Tess Erngren 39 stemmer
Malgorzata Zawadzka 38 stemmer
Petter Schaug-Pettersen 37 stemmer
Kine Wallentin 25 stemmer
Kristine Larsen 22 stemmer
Geir Jackobsen 21 stemmer
Det skulle velges fire styremedlemmer, så Lisbeth McBride, Tess Erngren,
Malgorzata Zawadzka og Petter Schaug-Pettersen er nye styremedlemmer. Det nye
styret konstituerer seg selv.
På valg til varamedlemmer:
Malgorzata Zawadzka, varamedlem 1 år
Geir Isaksen, varamedlem 1 år
Malgorzata Zawadzka ble valgt inn som fast styremedlem, og det kom to
benkeforslag på varamedlemmer. Dette var Peter Kvalsvik og Kine Wallentin.
Resultat etter avstemming:
Peter Kvalsvik 51 stemmer
Geir Isaksen 40 stemmer
Kine Wallentin 25 stemmer
Det skulle velges to varamedlemmer, så Peter Kvalsvik og Geir Isaksen er nye
varamedlemmer.

Valgkomite'
Lisa Brekke,

1 ńr

Janne Petra Thgrn, 1 ńr

Heidi Rowe,

1 ór

Disse ble enstemmig valgt.
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