PROTOKOLL
Skibladners Venner – årsmøte søndag 3. juni 2018.
1. Godkjenning av innkalling.
Leder i venneforeningen, Petter Børde, ønsket over 120 medlemmer velkommen ombord
på Skibladner i strålende junivær. Spesielt inviterte gjester ble ønsket spesielt
velkommen. Alle styremedlemmene var tilstede, og ble presentert for årsmøtet.
Innkallingen ble godkjent.
Valg av møteleder: Petter Børde
Valg av referent: Marit Sendstad
Helene Bekkevoll Tarebø og Kåre Gropen ble valgt til å underskrive protokollen.
2. Styrets beretning for 2017.
Styrets årsberetning ble opplest av lederen, og godkjent av årsmøtet med akklamasjon.
3. Regnskap og revisors beretning for 2017.
Øistein Schjellerud delte ut regnskapet og gjennomgikk det. Årets resultat viser et
overskudd på kr.613787,- etter at det er gitt kr.388 000,- i støtte til ODS.
Egenkapital pr.31.12.17 er kr. 5 524 535,Trond Børresen, fra Revisjon og rådgivning øst, presenterte kortversjonen av
revisjonsberetningen. Revisor hadde ingen kommentarer til regnskapet.
Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Det siste året er det vervet 81 nye medlemmer. Noen er, av naturlige grunner, falt fra.
Netto nye medlemmer er 23. Øistein Schjellerud sa at det er alles ansvar å verve
medlemmer. De nye vervebrosjyrene ble delt ut til årsmøtedeltakerne.
4. Fastsettelse av kontingent
På årsmøtet i 2017 sa styret at de ville vurdere årskontingenten til neste årsmøte.
Styrets forslag til nye kontingenter er å øke kontingenten for enkeltmedlemmer fra kr.
190,- til kr. 220,- pr. år og for familiemedlemmer fra kr. 300,- til kr. 350,- pr. år.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
5. Valg
Valgkomiteens representant, Vidar Faraasen, 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 2 år

Øistein Schjellerud

Gjøvik

Kasserer

Gjenvalgt for 2 år

Marit Sendstad

Ringsaker

Sekretær

Ikke på valg

Ivar Nakken

Eidsvoll

styremedlem

Ikke på valg

Konrad Steinstad

Lillehammer styremedlem

Ikke på valg

Marit F. Amundsen

Gjøvik

styremedlem

Ikke på valg

Per Erik Holland

Hamar

styremedlem

Gjenvalgt for 2 år

Årsmøtet gjenvalgte valgkomiteen:

6.

Tom E. Henriksen,

Gjøvik

Vidar Faraasen

Hamar

Morten Aspeli,

Hamar

Innkomne forslag.
Dette året var det ingen innkomne forslag.

Avslutningsvis takket Petter Børde for gode ord og stor deltakelse på årsmøtet.

Sendstad, Nes, 4. juni 2018.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Helene Bekkevoll Tarebø

Kåre Gropen

