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L. Valg av ordsĘrer
Styrets kandidat Sindre Engen ble valgt uten motkandidater.

2. Konstituering av ńrsmatet
Det er 20 stemmeberettigede medlemmer til stede. Dette er for lite til ó vedta
vędtektsendringer.

Foreslótt kandidat til referent:
Marianne Slettnes, ble valgt uten motkandidater

Foreslótte kandidater til ó godkjenne og undeńegne protokoll:
* Sissel Merete Grsnli
* Arne Nygńrd
Begge ble valgt uten motkandidater

Forretningsorden for mgtet ble giennomgótt.
Arsmstet konstitueres uten innvendinger.

3. Arsberetning legges frem
Styreleder fremla styrets órsberetning. Arsberetningen for 2015 var utdelt i papir til alle
mgtedeltakere og er tilgjengelig pó nett. Andelen av arv' gaver' grasrotandel' liwedder og
andre donasjoner har akt, og dette gir godt grunnlag.

Arbeidsmilj sethn utfordringer pó bemanningssiden. Det er hoyt arbeidśp.es. fordi enkelte
har sluttet og det er vanskelig e ffi inn nye. Det er ansatt to nye pó Hundeavdelingen.

Arsmotet tar ńrsberetningen til etterretning uten kommentar.

4. Regnskap revidert av autorisert revisor legges frem
Regnskapet for 2015 er godkjent av revisjonsfirmaet Flattum & Co AS.

Arsmstet tar regnskapet til etterretning uten ytterligere kommentarer enn det revisor har
pópekt i revisjonsberetningen.



5. Valg av revisor
Styret foreslo ó opprettholde dagens revisor:

Revisjonsfirma Flattum & Co AS
Statsautorisert revisor

Revisj onsfi rmaet ble val gt uten motkandidater.

6. Budsjett og viktige planer for kommende ńr legges frem
Styreleder fremla Driftresultat for 2015 samt Driftsbudsjett for 2016.

Foreningen gikk i overskudd med 6 572 058 kroner i2015. Det erbudsjettert med et
overskudd pó 951 500 kroner for2016.

Innvending/sporsmól:
Det kommer ikke frem i budsjettet oppgradering av górden.
Skal Hundehuset oppgraderes?

Kommentar:
Rehabiliteringen av Kattehuset skal ferdigstilles i 2016 og er stort sett finansiert av
gremerket arv.
Det er vanskelig ó ta alt samtidig.

Hvert ńr er det mest graverende tattfort|apende. Det er planer om ó gjore en del bóde store
og smó oppgraderinger. Mye blir gjort ad hoc. Det er gjort en byggteknisk gjennomgang av
hva som mó forbedres. Det er liten eller ingen respons fra entreprenorselskaper' som gjor det
vanskelig ó estimere kostnadene

Innspill:
Forslag om ó bruke frivillige til ó utfgre deler av jobbene.

Kommentar:
Det er en storjobb ó f& organisert arbeidet som skal utfgres

Arsmotet tar innspillene til etterretning.

Videre planer frąnover:
Bemanning:Ansette flere og de riktige menneskene som harmonerer med FODs verdier.

Det mń gjores noen interne organisatoriske grep. Foreningen er blitt stor de siste ńrene,
gńrden er mye besokt, det er mye mer h gsare enn tidligere og mer som mó folges opp.

Foreningen har f.eks en stor jobb hfa|ge opp med ó takke givere og bli bedre til ó
markedsfgre for ó sikre mer inntekter. Pó grasrotandelen ligger FoD som den 7. storste
mottakeą noe som er veldig bra, men kan bli bedre pó ó markedsfore at folk kan gi stotte via
dette for ó ffi inn enda mer.

Budsjettet for 2016 ble godkjent og enstemmig vedtatt



7. Medlemskontingentfastsettes
Styret forslo ó opprettholde dagens medlemskontingent pó kr 300,_ pr individuelt medlem.

Innvending: onske om ó sette opp prisen. Det kan se ut som inntektene er sunket siden
fonige ór.

Kommentar:
Det er opprettet egen konto for ó spore opp om medlemmene har betalt / ikke. Det er mer
noyaktig bokfort, men det er ikke grunnlag til ń tro at inntektene har sunket.

Andre tilsvarende foreninger tar ca det samme hos sine medlernmer.

Arsmgtet godkjenner ó opprettholde medlemskontingent pĄ 300 kroner.

8. Innmeldte ńrsmotesaker behandles
Ingen saker er innmeldt.

9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Det er to styremedlemmer og to varamedlemmer pń valg

Folgende styremedlenrmer pń valg:

* Stine Jansen (gjenvalg)
* Geir Gilgor Jackobsen (gjenvalg)

Folgende varamedlemmer er pó valg:

* Mette Sommer (gjenvalg)
* Hóvard ostern (gjenvalg)

Styremedlemmer som foreslós gjenvalgt av valgkomiteen:

* Stine Jansen
* Geir Gilgor Jackobsen

Varamedlelnmer som foreslńs gjenvalgt:

* Mette Sommer
* Hóvard ostem

Valgkomiteen sitt forslag velges uten motkandidater.



Etter valget bestńr det nye sĘret av:

* Stine Jansen
* Geir Gilgor Jackobsen
* KineWallentin
* Sindre Engen
* Vicky Margets

Folgende vararepresentanter er gieldende for den neste perioden:

* Mette Sommer
* H&vard Ostern

10. Valg av valgkomitó
Valgkomiteen fremla folgende kandidater til valgkomitęen for neste periode:

. * Elisabeth Engen (gjenvalg)
* Mina Persson (gjenvalg)
* Geir Isaksen (ny)

Disse ble valgt av 6rsmotet uten motkandidater.

oppfordring fra et av medląnmene:
onske om ó generere til storre oppmote pó ńrsmotet.

Avslutning:

Styreleder takker p& vegne av styret for oppmotet og retter en stor tak til friville og medlemmer for
alt de bidral med. Den frivillige innsatsen er neo av det viktigste man har pó FoD-gerden ved siden
av alle de skonomiske bidragene folk gir og donerer.
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