
ÅRSMØTEPROTOKOLL BALSFJORD OG OMEGN TURLAG 

2019. 

Årsmøtet ble avholdt på Balsfjord Rådhus 02.02.20 kl.16.00. Det var 12 stk. som møtte opp. 

Natalia åpnet møtet med å ønske velkommen. Stig-Kristian fra Troms Turlag møtte som 

gjest. 

Innkalling og saksliste vedtatt uten merknader. 

Natalia ble valgt som møteleder, og Leif-Petter som sekretær. 

Inger-Helen Hemmingsen og Dagfinn Landbakk valgt til å underskrive protokollen. 

Natalia leste opp årsmeldingen. Enstemmig vedtatt. 

Natalie leste opp årsmeldingen fra ungdommens turlag og Barnas turlag. De to gruppene 

hadde ingen representanter til stede. Årsmeldingene tatt til orientering. 

Leen Berger gikk gjennom regnskapet. Enstemmig vedtatt. 

Natalie gikk gjennom arbeidsplanen for 2020. Kom forslag fra salen om å arrangere 

turlederkurs dette året. Vi trenger flere skolerte turledere. Arbeidsplanen vedtatt med 

nevnte endringer. 

Leen Berger gikk gjennom budsjettet. Enstemmig vedtatt. 

Kommet inn tre saker fra Irene Skoglund. 

1. Årsmøtedokumenter inkl. protokoll legges på turlagets nettside. Dokumenter på 

forhånd, protokoll straks den er underskrevet. Enstemmig vedtatt. 

2. Styremøtereferater legges på nettsida straks de er godkjent. Dette ble ikke vedtatt da 

referatene er et arbeidsdokument. Men viktige saker kan legges dit. I tillegg skal vi 

prøve å få til en ordning med nyhetsbrev. 

3. Turer og andre aktiviteter annonseres på nettsida, facebook og i Nye Troms i god tid, 

gjerne med påminninger når det nærmer seg.           Dette ble vedtatt, men siden det 

er dyrt å annonsere i avisene, skal vi legge det ut i klubbhjørnet i Nye Troms da det er 

gratis. Men da kan vi ikke sette klokkeslett. 

 

Under punktet valg gikk valgkomiteens leder gjennom dette. Valgkomiteen hadde 

ikke funnet leder, nestleder og sekretær. 

Dermed ble lista sånn: 

Leder? 

Nestleder? 

Sekretær? 



Kasserer: Leen Berger 

Styremedl.   Leif-Petter Lieng 

Styremedl: Eivind Hemmingsen 

Vara: 

May-Britt Vangen 

Dagfinn Landbakk 

Inger Helen Hemmingsen 

 

Revisorer: 

Knut Haugstad 

May-Ally Sundby 

Vara: Halvor Lunde 

 

Valgkomite: 

Roald Vikran 

Miriam Heimstad 

Karin Berger 

 

Styret skal snarest ha møte for å finne personer som mangler i styret. Leif-Petter 

innkaller til styremøte. 

 

Møtet slutt kl.17.45 

 

Leif-Petter Lieng (referent) 

 

Inger-Helen Hemmingsen (sign)                 Dagfinn Landbakk (sign) 

 

 

 


