Referat

Styremøte nr 9 2019 i Lærdal Turlag

Tid
Stad
Til stades
Innkalla av
Forfall
Referent
Ordstyrar
Observatør

Søndag 17. nov 2019 kl 19.00
Møterommet Idrettsbygget
Finn Gram, Stian Fagerlund,Nina Øyre, Elin Bjørkum, Rolf Engløkk, Mais Hunderi
Rolf Engløkk
Anita Karlsen Bentås,
Mais Hunderi
Rolf Engløkk

Sakliste styremøte 17. nov 2019

1. Referat frå førre møte
2. Økonomi. Eks på hvordan vi legger fram regnskapet på for årsmøtet.
3. Fra Barnas turlag
4. Årsmøtet, opplegg og gjennomføring. Vedtektene §5 sier:
Årsmøtet skal:

1) Godkjenne innkalling og saksliste
2) Velje ordstyrar og møteskrivar
3) Velje to til å skrive under årsmøteprotokollen.
4) Godkjenne årsmelding
5) Godkjenne rekneskap
6) Handsame innkomne framlegg
7) Fastsette lokal medlemskontingent
8) Velje styreleiar og styremedlemar
9) Velje leiar og styremedlemar i Barnas Turlag
10) Velje to revisorar
11) Velje valnemnd med leiar og medlem slik at ein og ein er på val kvart år. Leiar er den som
ikkje er på val.
Til sak 1: Styreleder ønsker velkommen og ber om godkjenning av innkalling og saksliste.
Til sak 2: Forslag på ordstyrar som i fjor Stian, møteskrivar Anita.
Til sak 3: Vi ser hvem som er til stede.
Til sak 4: Mais leser årsmeldingen
Til sak 5: Finn legger fram regnskapet, vi tar en gjennomgang på styremøtet.
Til sak 6: Hittil ingen innkomne forslag.
Til sak 7: Forslag ingen endring på lokal medlemskontingent, 250 kr for enkeltmedlem, 300 kr for familie.
Til sak 8: Valg, dette tar valgkomiteen seg av. Ev så må ordstyrer stå for praktisk gjennomføring av valget.
Enkel bevertning, pizza og kaffe? Ev noen flasker mineralvann? Hvem bestiller/kjøper inn?
5. Ymse
Nr
1
2

Sak
75/2019 Referat frå førre møte
76/2019 Økonomi. Eks på hvordan vi

legger fram regnskapet på for

Referat, vedtak.
Lest utan kommentar
Underskudd på kr 266 000,- det vil bli gjeve
Forklaring for på årsmøtet. Eigenapital på

Ansv., frist
Finn og Rolf

1

årsmøtet.
3

77/2019 Frå Barnas turlag

4

78/2019 Årsmøtet, opplegg og
gjennomføring. Vedtektene §5 sier:
Årsmøtet skal:

12) Godkjenne innkalling og
saksliste
13) Velje ordstyrar og
møteskrivar
14) Velje to til å skrive under
årsmøteprotokollen.
15) Godkjenne årsmelding
16) Godkjenne rekneskap
17) Handsame innkomne
framlegg
18) Fastsette lokal
medlemskontingent
19) Velje styreleiar og
styremedlemar
20) Velje leiar og
styremedlemar i Barnas
Turlag
21) Velje to revisorar
22) Velje valnemnd med leiar
og medlem slik at ein og
ein er på val kvart år. Leiar
er den som ikkje er på val.

kr 51 200,- i kassa, Regnskapet er godkjent
av revisor.
Tur på Bø, bra oppmøte. Bålpanne og
hengekøye er ikkje kjøpt inn. Kjem inn to
nye styremedlemmar.
Start kl 1900, 20.11.19
Stian er foreslege til ordstyrar.
Mais leser årsmeldinga, kommentarar til
slutt
Finn les regnskap.
Ingen innkomne saker.
Medlemskontigent uendra.
Valgkomiteen tek seg av valget.
Servering, kjøper inn kringle, Bris og twist.
Etter det formelle årsmøtet blir det trekt
bakketrim premier og uttrekking fra
bøkene.

Til sak 1: Styreleder ønsker
velkommen og ber om
godkjenning av innkalling og
saksliste.
Til sak 2: Forslag på ordstyrar som
i fjor Stian, møteskrivar Anita.
Til sak 3: Vi ser hvem som er til
stede.
Til sak 4: Mais leser årsmeldingen
Til sak 5: Finn legger fram
regnskapet, vi tar en
gjennomgang på styremøtet.
Til sak 6: Hittil ingen innkomne
forslag.
Til sak 7: Forslag ingen endring på
lokal medlemskontingent, 250 kr
for enkeltmedlem, 300 kr for

2

familie.
Til sak 8: Valg, dette tar
valgkomiteen seg av. Ev så må
ordstyrer stå for praktisk
gjennomføring av valget.
Enkel bevertning, pizza og kaffe?
Ev noen flasker mineralvann?
Hvem bestiller/kjøper inn?

5

79/2019 Ymse

Ingen saker.
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