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Referat fra årsmøte 29.01.2020, avholdt på Lillehammer Vgs., avd. Nord
Til stede: 34 medlemmer inkl. styret
1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent
Innkalling ble godkjent uten kommentarer.
Kari Haugødegård ble valgt til møteleder.
Nils Ormvold ble valgt til referent.
2. Årsmelding
Kari gjennomgikk årsmeldingen, som ble godkjent med en liten justering.
3. Revidert regnskap
Håvard gjennomgikk det reviderte regnskapet, som ble godkjent uten kommentarer.
Antall NMCU-medlemmer i klubben har sunket med ca. 20 etter at NMCU endret sine rutiner
for betaling av medlemskontingent.
5. Valg
Arne Lien ledet valget. Alle verv ble besatt iht. valgkomitéens innstilling.
Etter valget er styret og de respektive komitèene slik sammensatt:
Funksjon
Styre
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Valgkomitè
Leder
Medlem
Medlem
Turkomitè
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Arrangementskomitè
Medlem
Medlem
Revisor

Navn

Valgperiode

Kari Søyland Haugødegård
Jonny Bjørnestad
Nils Ormvold
Håvard Bråten
Stein Eriksen

2019 – 2021
2020 – 2022
2020 – 2022
2019 – 2021
2019 – 2021

Geir Enger
Morten Borg
Stein Korsvollien

2019 – 2021
2020 – 2022
2020 – 2022

Jonny Bjørnestad
Stein Tore Sjøli
Jan Helge Høgvoll
Erik Owrenn
Øyvind Hjelvik

2020 – 2022
2020 – 2022
2019 – 2021
2019 – 2021
2020 – 2022

Terje Feragen
Carl Bakland
Stein Ødegård

2019 – 2021
2020 – 2022
2020 – 2022

En tilleggskommentar fra Arne etter møtet: Han takker på vegne av valgkomitéen de som har
hatt verv i styret og komitéer, og ønsker samtidig de som er nye velkommen i sine verv.
6. Innkomne saker
Det var meldt inn to saker.
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1. Fra Jan Helge Høgvoll:
Forslag om at LMKs Facebook-side etableres som en del av klubbens
kommunikasjonsplattform.
2. Fra Eivind Thoresen, forslag til vedtektsendring:
«Vedtektene og budsjett justeres slik at det blir styrehonorar for deltakelse for hvert
styremøte begrenset oppad til skattefritt nivå. Budsjetteres med Kr. 250 pr. møte pr.
Møtedeltaker»
Forslaget fra Jan Helge Høgvoll:
Jan Helge orienterte om sitt forslag. Facebook er en kommunikanskanal som er enkel å
bruke og hvor informasjon raskt kan deles. Han mener bruk av Facebook vil være med og
gjøre informasjon om klubben tilgjengelig. Han foreslår at styret diskuterer hvordan
Facebook kan brukes i klubbsammenheng.
Etter en liten diskusjon ble det bestemt at styret, sammen med Jan Helge og Geir Enger
(administrator av dagens Facebook-side), drøfter saken og finner frem til en passende
løsning. Ved neste årsmøte er det naturlig å se den kommende bruken av Facebook opp mot
en endring av vedtektenes §13 (kommunikasjon med klubbens medlemmer)
Forslaget fra Eivind Thoresen:
Eivind Thoresen var ikke til stede på årsmøtet. Kari og Håvard var klare på at styret ikke
støtter forslaget, da det vil innebære en unødvendig svekking av klubbens økonomi.
Etter en kort diskusjon, der de som tok ordet støttet styrets syn, ble det stemt over forslaget.
Forslaget fikk ingen stemmer.
Det formelle årsmøtet ble avsluttet med at Øyvind fikk en velfortjent påskjønnelse etter 15 år
i styret.
Etter det formelle årsmøtet var det kaffepause.
Øyvind viste bilder fra turen til Alpene i fjor sommer og orienterte videre om årets første
planlagte turer, som går til Sør-Afrika og Tyskland.
Turkomitéen skal ha møte tirsdag neste uke for å planlegge resten av årets turer samt de
første turene i 2021.
Turkomitéen ønsker seg innspill til turer og andre aktiviteter. Det er i så fall bare å kontakte
Jonny Bjørnestad, som er ny leder i turkomitéen.
Kari orienterte avslutningsvis om klubbens 25 års jubileum, som skal feires i år. Det er tenkt
at jubileet markeres både med egen jubileumstur og høstfest/jubileumsfest.
Møtet avsluttet kl. 20:45.

Nils Ormvold
referent

