
Referat for forenklet digitalt årsmøte 20 mai 2021. 
Det vises til tidligere innkalt årsmøte. På grunn av corona situasjonen har det vært vanskelig å 

gjennomføre årsmøte i foreningen. Vi har derfor besluttet å gjennomføre ett forenklet årsmøte 

elektronisk. 

Følgende har deltatt på digitalt årsmøte: 

• Arne Tore Larsen 

• Kari Thunberg 

• Nina Furre Kittelsen 

• Marie Rannekleiv 

• Birgit Byklum Bjerke 

• Marianne Haug Grønningsæter 

• Johanna Andresen 

• Sanna Aronsen 

• Mohammed Ali Chkontana 

• Trine Svendsen 

• Øystein Skogeng 

• Yngve Stiansen 

• Kjerstin Andresen 

• Caroline Grønvik Gullhav 

• Anne Bjørkenes Christiansen  

• Elisabeth Jacobsen 

• Tone Kroglund 

• Finn Marcusen 

• Petter Johnsen 

Total 19 deltagende og 16 stemmeberettigede medlemmer har deltatt. Årsmøtet er beslutningsdyktig. 

Saker til forenklet årsmøte: 

1. Godkjenne innkalling til årsmøte og gjennomføring digitalt samt saksliste 

2. Godkjenne årsberetning 

3. Godkjenne revidert regnskap 

4. Fastsette medlemskontingent 

5. Godkjenne budsjett 

6. Valg av styre 

 



Sak 1 Godkjenne innkalling til årsmøte og gjennomføring digitalt 

samt saksliste 
Innkalling og gjennomføring samt sakliste ble godkjent med 16 stemmer for og 0 stemmer mot. 

 

Sak 2 Godkjenne årsberetning 
Årsberetning ble godkjent med 16 stemmer for og 0 stemmer mot. 

 

Sak 3 Godkjenne revidert regnskap 
Revidert regnskap ble godkjent med 16 stemmer for og 0 stemmer mot. 

 

Sak 4 Fastsette medlemskontingent 
Det er forslått og ikke endre medlems kontingent. Forslaget er godkjent med 16 stemmer for og 0 

stemmer mot. 

 

Sak 5 Godkjenne budsjett 
Forslått budsjett ble godkjent med 16 stemmer for og 0 stemmer mot. 

 

Sak 6 Valg av styre 
Følgende styre ble valgt med 16 stemmer for og 0 stemmer. 

Leder Petter Johnsen velges for 1 år 

Nestleder Birgit Byklum Bjerke velges for 1 år 

Styremedlemmer 

• Styremedlem Anne B. Christiansen (ikke på valg) 

• Materialforvalter Yngve Stiansen velges for 2 år 

• Mohammed Ali Chkontana velges for 2 år 

• Caroline Grønvik velges for 2 år 

 



Varamedlem  

• Øystein Skogeng 

Kontrollkomite  

• Turid Andersen velges for 2 år 

• Jan Myrslo-König velges for 2 år 

• Bente Akselsen Rose (vara) velges for 1 år 

Hallkomite (med materialforvalter som leder) 

• Elisabeth Jacobsen (ikke på valg) 

• Mohammed Ali Chkontana (ikke på valg) 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter. 

Valg komite  

• Rune Alstrup Furre   velges for 1 år 

Valgkomiteen foreslår årsmøtet gir styret fullmakt til å finne valg komite for sammensetning av neste års 

styre, bestående av en komiteleder, to komitemedlemmer og ett varamedlem. 

 

Arendal 20 Mai 2021 

 

Referat er ført av Petter Johnsen 

 

 

 


