Referat fra årsmøtet i Geocaching i Norge, 18.07.15
Fra styret: Thomas Fredriksen, Håvard Loeng, Ståle Edstrøm, Thomas A. Evjen, Beate Dalaker
Kaurstad
Medlemmer: 26 stemmeberettiget 3 ikke. Totalt 29,

Saksliste:
1. Åpning, herunder godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering, herunder valg av møteleder, møtereferent, og et medlem til å underskrive
protokollen
3. Foreningens årsberetning
4. Regnskap med revisjonsmerknad
5. Innkomne sager
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Valg av styre og valgkomite

1) Åpning, herunder godkjenning av innkalling og saksliste
Leder Thomas Fredriksen ønsket velkommen. Det var ingen merknader til innkallingen.
Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. Møtet lovlig satt kl. 18.07

2) Konstituering, herunder valg av møteleder, møtereferent, og et medlem til å
underskrive protokollen.
Etter forslag fra salen ble Stein Wilmann foreslått som møteleder, Håvard Loeng som referent, Arne
Wad som medlem til å skrive under, Anja Schreiner og Johan Lie som tellekorps.
Vedtak: Alle ble enstemmig valgt.
Møteleder: Stein Wilmann
Referent: Håvard Loeng
Medlem til å skrive under: Arne Wad
Tellekomite: Anja Schreiner og Johan Lie

3) Foreningens årsberetning
Leder Thomas Fredriksen gikk gjennom årsberetningen for 2014 der han overskrifts vis gikk igjennom
det som har skjedd av aktiviteter i foreningen. Han kommenterte spesielt under aktivitet og da
styrets arbeid med å stake ut en ny kurs.
Øystein Oddbjørn Reinsberg, Harald Jacobsen, Thomas Fredriksen og Ståle Edstrøm hadde ordet
under beretninga, og tilbakemeldingene blir tatt med videre av det nye styret.
Vedtak-. Beretninga ble enstemmig godkjent.

4) Regnskap med revisjonsberetning
a) Regnskap 2013
Ettersom regnskapet for 2013 ikke ble godkjent på forrige årsmøtet ble dette gått igjennom på årets
årsmøte. Revisjons beretning ble lagt fram av revisor Stein Wilmann
Elinor Lie og Stein Wilmann hadde ordet til regnskapet
Vedtak: Regnskap 2013 ble enstemmig godkjent og revisors beretning ble tatt til etterretning.
b) Regnskap 2014
Styremedlem Ståle Edstrøm gikk gjennom resultatoversikten for 2014. Regnskapet viser et overskudd
på 4306,85 kroner. Revisor Stein Wilmann gikk gjennom revisors beretning der han anbefalte
årsmøte og godkjenne regnskapet for 2014
Elinor Lie, Anja Schreiner og Kai Paulsen hadde ordet til regnskapet. Thomas Fredriksen hadde ordet
til revisors beretning.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent og revisors beretning tatt til etterretning.

5) Innkomne saker
Det var en innkommen sak. Leder Thomas Fredriksen gjennomgikk forslaget om endring av §5
Stemmerett, valgbarhete, aldersgrense og fullmakt. Selve endringen var en renvasking av teksten der
Epost skal sendes fra to ulike medlemmer av styret skulle strykes.
Ingen innvendinger fra medlemmene
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt

6) Kontingent
Forslag på at kontingenten forblir som den var siste år
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt

7) Budsjett
Det forelå ingen forslag på budsjett fra styre. Styremedlem Ståle Edstrøm fortalte årsmøte hvorfor.
Kai Paulsen, Elinor Lie og Harald Jacobsen hadde ordet i forbindelse med budsjettet.
Forslag fra Harald Jacobsen: Styret lager et budsjett innen rimelig tid som sendes ut til medlemmene.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

8) Valg
Valgkomiteen gjennomgikk sin innstilling til det nye styret og det ble besluttet at det skulle stemmes
på hvert verv. På valg var:
Nestleder: Håvard Loeng
Styremedlem: Thomas Evjen

Varamedlem: Else Nordhagen
Varamedlem: Svein Bratberg
Valgkomite: Svein Bratberg
Valgkomite: Stein Wilmann
Revisor: Stein Wilmann
Nestleder: Håvard Loeng valgte å ikke stille til valg som nestleder. Forslag fra valgkomiteen på Eirik
Fleischmann.
Vedtak: Enstemmig valgt
Styremedlem: Valgkomiteens innstilling var Frode Wegner. Thomas Evjen stilte som motkandidat
Vedtak: Etter 26 stemmer ble Frode Wegner valgt som styremedlem med 17 stemmer. Thomas Evjen
fikk 7 mens 2 stemmer var blank.
Varamedlem: Valgkomiteens forslag var Else Nordhagen. Elinor Lie kom med forslag på Håvard
Loeng, Thomas Evjen og Anja Schreiner. Håvard Loeng og Anja Schreiner takket nei til å stille til valg.
Thomas Evjen stilte som motkandidat.
Vedtak: Etter 26 stemmer ble Else Nordhagen valgt til varamedlem med 19. Thomas Evjen fikk 5. 2
stemmer var blanke.
Varamedlem: Svein Bratberg valgte å ikke stille til valg som varamedlem. Valgkomiteens forslag var
Snefrid Brattli. Ingen andre forslag
Vedtak: Snefrid Brattli enstemmig valgt til varamedlem
Valgkomite: Valgkomiteens forslag på valgkomite var Svein Bratberg og Stein Wilmann. Ingen andre
forslag.
Vedtak: Svein Bratberg og Stein Wilmann enstemmig valgt som valgkomite
Revisor: Valgkomiteens forslag på revisor var Stein Wilmann. Ingen andre forslag
Vedtak: Stein Wilmann valgt som revisor.

Leder Thomas Fredriksen takket for oppmøtet og hevet årsmøtet kl. 19.04.

___________________________

___________________________

Håvard Loeng (referent)

Arne Wad

