
 

 

 

Referat fra Årsmøte 2017  

 

Møte: Årsmøte 2018 Møte nr.: 1 

Sted: DNBs lokaler Kolbotn Torg Saksref.:  
Referent: Torun Hellen Møtedato: 19.04.2018 
Tilstede: 11 møtedeltakere Side: 1av 2 
 Vedlegg:  
  

Sak nr Saker til behandling Ansvar 

01 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling 

Årsmøtet ble konstituert, og innkallingen godkjent.  

 

02 Valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner 

Møteleder: Mona Wiger 
Protokollvitner: Pål Bernhardsen og Liv Jorun Ulbrandt 
Referent: Torun Hellen 
 

 

03 Årsberetning 2017 

Årsberetningen ble godkjent med kommentarer, i hovedsak vedrørende årstall. 
Rettet innkalling legges ved utkastet til referat som sendes styret. 

 

04 Regnskap 2017 

Det ble framlagt en oppdatert regnskapsoversikt, som også inneholdt 
sammenlikningstall for 2016.  Regnskapet ble godkjent.                                                                                         
 
Revisjonsrapport ble ikke framlagt (ikke revisjonsplikt). Marit Forsberg tar 
kontakt med Bjørn Strøm for å etterlyse denne.  
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05 Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag før årsmøtet. Forslag ble likevel drøftet i årsmøtet, da 
mange frivillige var til stede: 

 

 



  

Side: 2 / 2 

 

- Ha en gjesteliste for styremedlemmer og frivillige, som rekrutteringstiltak. 
Torun kan organisere lista når hun ordner med medlemsservice under 
konsertene. Kan også gjelde gjesteliste for artistene. 

- Skaffe passord til dropbox – det legges ut bilder fra konsertene som vi kan 
bruke. 

- Få mer bruk av A-kortet? 

 

TH 

Torleif? 

 

 

06 Valg 

Styret har i 2017 bestått av følgende medlemmer:  

Ellen Brandt Johansen (ny) 
Mona Wiger (ny) 
Torun Hellen (gjenvalg) 
Tom Westerlin (ny) 
Espen Madsen (ny) 
 
Valgkomite: 
Gro Haavik 
Torleif Bertelsen 

Alle i styret ble valgt for 2 år i 2017. Årsmøtet 2017 påpekte at styret må finne 
en løsning slik at ikke alle går ut av styret samtidig i 2019.  

Styreleder Mona Wiger og styremedlem Espen Madsen tilbød i årsmøtet å 
sitte i styret ett år lenger enn de er valg for, d.v.s. fram til årsmøtet i 2020.                    
Espen tok forbehold om å kunne beholde oppgavene han har hatt til nå 
(booking), noe årsmøtet svært gjerne aksepterte. Resultatet ble slik: 

Ellen, Tom og Torun er på valg for 2 nye år i 2019.                                                
Mona og Espen ikke er på valg i 2019, men for 2 nye år i 2020. 

Det ble også nevnt behov for et ekstra styremedlem som kan holde i 
sommerkonsertene, og sørge for at en arbeidsgruppe organiserer disse. 

 

07 Eventuelt 

- Mona gjennomgikk høstens konserter 

 

 


