
20200218 Møtereferat, Årsmøte. 

 

Sted: Restaurante Torre San Juan. 

 

Foreningen holdt årets tredje møte, årsmøtet,18. februar. Foreningens 
president ønsket medlemmene velkommen, og han gikk videre med å 
orientere om investeringene som var muliggjort ved støtte fra 
Thommasen fondet. Disse investeringene besto av: hjertestarter, 
lydsystem til bruk på reiser, dukke til bruk ved førstehjelpsundervisning 
og storskjerm til bruk på møtene. 

Nina Lindbråten orienterte om biblioteket, som nå har åpent hver tirsdag 
fra 16:00 til 17:45. 

Gerd Lie orienterte om lesesirklene som er i drift, og hun opplyste om at 
hun hadde 5 personer som hadde meldt sin interesse for å delta. Gerd vil 
initiere en ny sirkel for å få inkludert de som har vist interesse. 

Jan Hauge orienterte om kommende vandringer som er planlagt frem til 
neste møte i foreningen. 

Jan Helge Torp opplyste om vårturen som går til Ronda. Denne turen ble 
fulltegnet i løpet av møtet. 

Loddsalg. 

Årsmøte:  

Presidenten gikk gjennom innkallingen og agendaen for årsmøtet.  

Karl A Dahl og Målfrid Sølvberg ble valgt til å underskrive referatet fra 
årsmøtet. 

Presidenten leste årsberetningen.  

Thor gikk gjennom regnskapet. Regnskapet ble godkjent ved 
akklamasjon. 

Forslaget til kontingent for 2020, Euro15, ble godkjent av årsmøtet. 

Jan Helge Torp takket Tore Sannes for jobben som president, og han 
overrakte en gave fra foreningen. 

Formann i valgkomiteen, Finn Tuft, presenterte komiteens kandidatliste 
til nytt styre.  



Det nye styret for 2020, ble valgt med akklamasjon og består av: 

President:    An-Magritt Aanonsen 

Første Visepresident:  Jan Helge Torp 

Annen Visepresident:  Ingen 

Kasserer:    Thor Brodtkorb Stensrud 

Sekretær:    Arne Wathne 

Vara: 

Vara 1:    Gina Synnøve Stangeland 

Vara 2:    Gerd Lie  

Vara 3:    Nina Lindbråten (vikar for kasserer) 

Vara 4:    Per Sletten 

 

Den nye presidenten holdt en kort presentasjon av seg selv, hvorpå hun 
takket foreningens medlemmer for tilliten. 

Janne Rise Meyer overrakte den nye presidenten blomster, og hun 
ønsket henne lykke til som foreningens første kvinnelige president. 

Det deltok 72 personer på møtet.   

Nerja 19.02.2020 

Arne Wathne 

Sekretær 

 

Nerja ………………     Nerja……………….. 

…………………………..    ………………………….. 

Karl A. Dahl      Målfrid Sølvberg 



20200218 Vedlegg til referat fra Årsmøtet.

På årsmøtet som ble avholdt 18.02.2020, var der ikke kandidater til vervet 2. Visepresident. 
Der var heller ikke satt opp funksjonstid for de enkelte personene som sto på valg.

Styret utarbeidet derfor følgene forslag i styremøtet 02.03.2020:

Gerd Lie rykker opp fra Vararepresentant 2 til 2. Visepresident. 

Astrid Kähler ble foreslått å gå inn og erstatte Gerd Lie som 2.Vararepresentant.

Begge disse forslagene ble godkjent av foreningsmøtet 03.03.2020.

Styret for 2020 med funksjonstider, blir dermed:

President:  An-Magritt Aanonsen 2 år

1.Visepresident:  Jan Helge Torp 1 år

2.Visepresident:  Gerd Lie 2 år

Kasserer:  Thor Brodtkorb Stensrud 2 år

Sekretær:  Arne Wathne 1 år

1.Vararepresentant:   Gina Synnøve Stangeland 2 år

2.Vararepresentant:   Astrid Kähler 1 år

3.Vararepresentant:  Nina Lindbråten (vikar for kas.) 1 år

4.Vararepresentant:  Per Sletten 2 år

Revisorer:

Revisor 1: Øivind Aspeng 2 år

Revisor 2: Tor Roksvåg 1 år


