Protokoll fra
årsmøte Fåvang Løypelag 2016
på Fåvangfjellet sportskapell torsdag 24.3.2016. Kl. 13.00.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak: Enstemmig godkjent
2. Valg av møteleder og referent.
Forslag på møteleder: Trond Kleven - valgt
Forslag på sekretær: Jostein Hernæs - valgt
3. Valg av to personer til å underskrive protokoll.
Forslag: Ragnhild Mathisen og Haldis Stenseth
Vedtak:Enst.valgt
4. Godkjenning av fullmakter.
Ingen repr. møtte med fullmakt. Det var 19 personer til stede under årsmøtet, hvorav 16 med
stemmerett.
5. Årsberetning 2015
Leder refererte styrets årsberetning.
Ordet til saken: John Tingulstad
Vedtak: Årsmelding godkjent og vedtatt

6. Godkjenne regnskap 2015
Kasserer redegjorde for første regnskapsår. Ordet til saken: Nils Tveter, John Tingelstad,
Trond Kleven, Knut Berger
Vedtak: Regnskapet godkjent
7. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
Vedtak: Det ble ikke gjort vedtak i saken.
8. Valg :
Ola Nordrum la fram valgkomiteens innstilling.
Valg av leder, forslag fra valgkomiteen: Trond Kleven
Vedtak: Trond Kleven – enst.valgt
Valg av nestleder, forslag fra valgkomiteen: Nils Fisketjønn
Vedtak: Nils Fisketjønn enst.valgt
Valg av tre styremedlemmer,
Jostein Hernæs – valgt for 2 år

Hans A. Braastad- valgt for 1 år
Kristin Worpvik – valgt for 2 år
Alle tre valgt under ett, og uten motkandidater. Hans A. Braastad får valgperiode på ett
år etter loddtrekning.
Valg av revisorer: Hedvig Amrud og Rolf Braastad – begge enstemmig valgt
Valg av valgkomite: Ole Smidesang (for 2 år) – Simen Knuts (for 3 år) – Ola Nordrum
(for 1 år). Alle tre enstemmig valgt. Funksjonstid avgjort ved loddtrekning.
Styegodtgjørelse: Valgkomiteen la fram forslag om godtgjørelse til leder på kr 2.000,
samt 1.500 i tlf.godtgjørelse. Forslaget ble avvist av årsmøtet, etter forslag fra styrets
leder.
9. Endring av medlemskontingent.
- styret foreslår ingen endring av medlemskontingenten. Heller ikke andre forslag. Det ble
fremmet en anmodning til styret om å vurdere ulike former for medlemskap/løypegiro.
10. Budsjett for kommende år.
Leder redegjorde for kjøreplan og budsjett med inntekter på i alt 295.000, utgifter totalt
240.000 kroner, basert på kjøreplan fra uke 52 2016, t.om. påska 2017.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
11. Behandle eventuelle innkomne saker.
Ingen innkomne saker

Jostein Hernæs, referent

Ragnhild Mathisen

Haldis Stenseth

