Protokoll årsmøte i Friskis&S vettis
Nordnes -Åsane.
Avholdt 22. mars 2017, 19:30 -20:45.
Åpning ved styreleder Harald Åsaune.
1. Registrering av antall stemmeberettigede.
15 stemmeberettigede ble registrert.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
3. Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokoll.
Vedtak:
Harald Åsaune ble valgt til møteleder.
Karin Landschulze ble valgt til referent.
Vigdis Hareide og Ane Nøtsund ble valgt til å underskrive protokoll.
4. Årsberetning.
Harald Åsaune gjennomgikk årsberetning for 2016.
Vedtak:
Årsberetningen ble godkjent.
5. Revidert regnskap.
Karin Landschulze gjennomgikk regnskapet for 2016.
Revisor Astrid Skipnes presenterte godkjent revisjonsberetning.
Vedtak:
Regnskapet ble godkjent.
6. Innkomne forslag og saker.
� Forslag om å opprette en gruppe som utarbeider forslag til handlingsplan for
Friskis&Svettis Nordnes-Åsane.
Harald Åsaune fremlegger styrets forslag om å nedsette en komité til å utarbeide et forslag
til handlings- og organisasjonsplan for Friskis&Svettis Nordnes-Åsane. Diskusjon om hva
som kan være med i handlingsplanen; ikke for snevert, fremtidsrettet, lokal forankring,
tidsperioden. Maria Udd kan tenke seg å lede en komité fra juni av.
Vedtak:
Idéworkshop i forkant av sommerfesten 16.juni.2017. Det nye styret får ansvar for
organiseringen av idémyldringen.
7. Medlemskontingent.
Styret foreslår uendret medlemskontingent på 100 kroner per år.
Vedtak:
Uendret medlemskontingent på 100 kroner for 2017 ble vedtatt.

8. Lovnorm F&S Nordnes-Åsane
Harald Åsaune gikk kort igjennom innholdet i lovnormen.
Vedtak:
Lovnormen ble vedtatt.
9. Budsjett 2017.
Karin Landschulze fremla forslag til budsjett for 2017.
Vedtak:
Budsjett for 2017 ble godkjent.
10. Valg:
Harald Åsaune presenterte valgkomitéens forslag på vegne av valgkomitéens leder Annete
L. Marandon.
Styret fremmer forslag til valgkomité og representant til Ting og eventuelt andre møter.
Vedtak:
a) Styreleder.
Harald Åsaune gjenvalgt for et år.
b) Nestleder.
André Marandon valgt for et år.
c) To styremedlemmer og en vara.
Karin Landschulze, styremedlem og økonomiansvarlig, gjenvalgt for to år.
Lars Skorpen valgt for to år.
Maria Udd vara for et år.
d) To revisorer.
Astrid Skipenes gjenvalgt for to år.
Bård Økland valgt for et år.
e) Valgkomité, tre medlemmer og en vara.
Annette Marandon gjenvalgt for et år som leder.
Bård Økland valgt for to år.
Bente Gjesdal valgt for to år.
Vara: Aud Larsen
f) Valg av representant til Ting og møter i andre organisasjoner Friskis&Svettis
Nordnes-Åsane er medlem av.
Styret får fullmakt til å velge representanter.

Nordnes 22. mars 2017
Karin Landschulze, referent
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