
Årsmøte fredag 23. mars 2012
Apenesgården

24 medlemmer deltok på årsmøtet og etterfølgende årsfest.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Møtets lovlige innkallelse
3. Valg av møtedirigent
4. Godkjennelse av dagsorden
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Fastsettelse av kontingent
8. Budsjett
9. Innkomne forslag
10. Valg
11. Avslutning

1. Åpning
Leder Arne Hessen ønsket velkommen og satte møtet.

2. Møtets lovlige innkallelse
Møtet ble kunngjort i Gjengangeren 29. februar i år. I tillegg ble det sendt e-post til alle
medlemmer med oppgitt e-postadresse. Møtet har også vært kunngjort på foreningens
hjemmeside.

Møtets lovlige innkallelse godkjent.

3. Valg av møtedirigent
Leder ble foreslått og godkjent av årsmøtet.

4. Godkjennelse av dagsorden
Møtedirigenten leste opp dagsorden. Dagsorden godkjent av årsmøtet.

5. Årsberetning
Inger Melbye leste opp årsberetningen. Årsberetningen godkjent.

6. Regnskap
Kassereren leste opp regnskapet og svarte på spørsmål. Regnskapet godkjent.

7. Fastsettelse av kontingent
Styrets forslag om videreføring av den nåværende kontingenten på henholdsvis kr.75.- for
enslige medlemmer og kr.150.- for familiemedlemskap ble enstemmig vedtatt.



8 Budsjett
Kasserer lest opp budsjettet for 2012. Det ble påpekt at inntekten kr. 18.890 fra Gjensidig
forsikring burdet vært med i budsjettet. Budsjettet godkjent med denne endringen.

9 Innkomne forslag.
Ingen saker.

10 Valg
Leder leste valgkomiteens innstilling.

Styret
De som er på valg er styremedlemmer:
Per Arne Johannesen
Inger Melbye
Begge gjenvalgt

Revisorer:
Mona Ringstad og Maria M.J.Maraz ble gjenvalgt

Valgkomité
Torbjørn Hansen og Jack McLauglan – gjenvalgt
Ny: Håkon Jørstad

11. Avslutning
Leder takket for frammøte og for all støtte og bidrag fra medlemmene.

Etter formell avslutning ble det under ”eventuelt” gitt anledning til innspill, kommentarer og
spørsmål fra de frammøtte.

Eventuelt:
Styret noterte seg følgende:

 Hvordan informeres nye beboere på apenes om foreningen? Her ble det påpekt at vi
har en infofolder som vi kontinuerlig kan ajourføre. Denne deles ut til medlemmer og
ikke-medlemmer på Apenes hver vår.

 Inger Melbye orienterte om ”byttering”.
 Grete Stokke la fram et ønske om samarbeid med Kunstforeningen

Møtet hevet ca. 19:40

Inger E. Melbye Arne Hessen
Referent Møteleder


