PROTOKOLL
Skibladners Venner – årsmøte søndag 18. juni 2017.
1. Godkjenning av innkalling.
Leder i venneforeningen, Petter Børde, ønsket over 140 medlemmer velkommen ombord
på Skibladner i strålende junivær.
Innkallingen ble godkjent.
Valg av møteleder: Petter Børde
Valg av referent: Marit Sendstad
Johanne Finden og Ola Gillund ble valgt til å underskrive protokollen.
2. Styrets beretning for 2016.
Petter Børde presenterte først styrets medlemmer.
Styrets årsberetning ble opplest av lederen, og godkjent av årsmøtet med akklamasjon.
3. Regnskap og revisors beretning for 2016.
Øistein Schjellerud delte ut regnskapet og gjennomgikk det. Årets resultatviser et
overskudd på kr.272964,- etter at det er gitt kr.547 000,- i støtte til ODS.
Egenkapital pr.31.12.16 er kr. 4 902748,Trond Børresen fra Deloitte AS presenterte kortversjonen av revisjonsberetningen.
Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
4. Fastsettelse av kontingent
Petter informerte om prisen på ulike typer medlemskap. Styrets forslag om å holde
kontingenten på samme nivå som i 2017 ble godkjent av årsmøtet. Det kom forslag om å
øke årskontingenten til Bedriftsmedlemmer. Styret fikk fullmakt til å behandle saken.
5. Valg
Valgkomiteens leder Tom Henriksen sa at: «Det sittende styret samarbeider godt og har,
etter valgkomiteens mening, gjort et utmerket arbeid også siste året. De av styrets
medlemmer som er på valg, har sagt seg villige til å ta gjenvalg.»
Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag.
Styrets sammensetning er da slik:
Petter Børde

Gjøvik

Leder

Gjenvalgt for ett år

Øistein Schjellerud

Gjøvik

Kasserer

Ikke på valg

Marit Sendstad

Ringsaker

Sekretær

Gjenvalg for 2 år

Ivar Nakken

Eidsvoll

styremedlem

Gjenvalg for 2 år

Konrad Steinstad

Lillehammer styremedlem

Gjenvalg for 2 år

Marit F. Amundsen

Gjøvik

styremedlem

Gjenvalg for 2 år

Per Erik Holland

Hamar

styremedlem

Ikke på valg

Årsmøtet gjenvalgte valgkomiten:

Tom Henriksen,

Gjøvik

Vidar Faråsen

Hamar

Morten Aspeli,

Hamar

Revisor har vært Deloitte AS, Gjøvik. Årsmøtet ga styret fullmakt til å inngå ny avtale
med det firmaet som nå heter REVISJON OG RÅDGIVNING ØST.

6.

Innkomne forslag.
Dette året var det ingen innkomne forslag.
Leder Petter Børde takket for et årsmøte med rekordstor deltakelse. Han sa det var
en fornøyelse å lede et styre som samarbeider så godt, og at han vil fortsette til
egenkapitalen passerer 5 millioner. Under møtet fikk alle kringle og kaffe servert på
dekk, og alle fikk høre Helle Therese Kongsrud fortelle om sin jobb for NRK «Minutt
for minutt på Mjøsa.» Det var ei eventyrlig og uforglemmelig reise, som har gitt
Skibladner «medvind fra mange kanter.»

Sendstad, Nes, 28 juni 2016.

--------------------------------------------Johanne Finden

--------------------------------------------Ola Gillund

