
Årsmøte 2022 - Protokoll

Dato:
Sted:

Onsdag 30. mars 2022, Kl. 19.00 -2L.30
Granli Bygdehus, Kongsvinger

Saker til behandling:

Sak 1

Sak 2

Sak 3

Sak 4

Sak 5

Sak 6

Sak 7

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Velg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
Vedtak: Atle Sæther Løvaas ble valgt til møteleder, Trond Asle Daltveit ble valgt til
referent og Finn Høgåsen og Torgun M Bakken ble valgt til å signere protokoll,

Årsmelding 2021
vedtak: Godkjent

Regnskap 2021
Regnskapet som ble lagt fram for årsmøtet gjelder hovedlaget. Lokallagenes

regnskap ble holdt utenom da de behandles i lokallagene sine årsmøter. De største

postene i regnskapet og balanse ble gjennomgått. Hovedpunktene i

revisjonsberetningen ble gjengitt, men ikke framlagfi fysisk på årsmøtet.

Revisjonsberetningene blir Iagt ut på finnskogen.dnt.no. Som følge av

revisjonsberetningen kom det innspill om å redusere antall bankkontoer i DNT FO.

Dette vil bli behandlet i styret til DNT FO.

Vedtak: Regnskapetlor 202L ble godkjent.

Aktivitetsp lan f or 2022
Hoved p u n ktene i a ktivitetsplan/h an d lingsplan f or 2O2L ble gjen nomgått.

Vedtak: Aktivitetsplanen lor 2022 ble vedtatt av årsmøtet.

Budsjett tor 2O22

Hovedpunktene i budsjettet ble gjennomgått på årsmøtet.
Vedtak: Budsjettet lor 2022 ble vedtatt av årsmøtet

Behandle innkomne forslag - vedtektsendringer
Det er meldt inn et forslag om vedtektsendringer slik at lokallagslederne blir
ordinære styremedlemmer i styret i DNT Finnskogen og Omegn. Styret i DNT FO har

behandlet saken, og har kommet med en vurdering og innstilling som støtter
forslaget. Styret legger derfor fram et forslag til vedtektsendringer som er tilpasset

dette. Forslag og innspill ble lagt ut på finnskogen.dnt.no 16. mars. Forslaget er at

styret skal bestå av 7 styremedlemmer og L vara, hvor de 3 lokallagslederne inngår.

4 styremedlemmer og 1 vara blir valgt på årsmøtet i DNT FO.

lnnspillfra deltagere på årsmØtet: Vurdere ett styremedlem til og å utnevne
personlige vara til lokallagslederne. Dette kan tas opp tilvurdering på årsmøte i

2023,
Vedtak: Endringene i vedtektene ble enstemmig vedtatt.
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Sak 8

Sak 9

Valgkomiteens innstilling
Åsmund Skasdammen

Asgeir Solli

Øystein Sætre

Navn
Åsmund Skasdammen

Bjørg Gaarder
Berit Hordvik
Asgeir Solli

Gro Blåka

Johannes Haugland

Hilde Håkensmoen

Øystein Sætre

Dato/Underskrift

Fastsette kontingentens størrelse
Vedtak: ÅrsmØte vedtar å bruke felles satser vedtatt av Landsstyret i DNT.

Valg av styre, valgkomite og revisor
Valgkomiteen har i år bestått av Aina Briskerud, Geir Olav Nerby og Britt Kristin
lngelsrud som har følgende innstilling til nye styremedlemmer:

Rolle

styremedlem
styremedlem
varamedlem

Varighet
2ar
2år
2_ ar

Vedtak: Va lgkomiteens in nstil ling ble enstem m ig vedtatt.

Nytt styre i DNT Finnskogen og Omegn:

Rolle Varighet
styremedlem 2 år
styremedlem 1, år
styremedlem L år
styremedlem 2 år
styremedlem L årllokallagsleder K/E

styremedlem 1 år/lokallagsleder Elverum
styremedlem 1 år/lokallagsleder Solør

varemedlem 2 år

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å konstituere seg selv og velge styreleder.
Hvis styret ikke lykkes med å få på plass en styreleder blant de valgte
styremedlemmene, innkalles det til et til ekstraordinært årsmøte når ny ekstern

kandidat er funnet.

Vedtak valg av valgkomite: Valgkomiteen innstilling til ny valgkomite ble

enstemmig valgt: Karin Lystad, 5o16r, velges for 3 år, Christine Lyle, velges for 2 år

og Geir Olaf Nerby, ikke på valg og har 1 år igjen.

Det kom innspil! om å utrede behovet for å ha revisor siden regnskapet til DNT FO

blir ført av autorisert regnskapsfører. Vedtak valg av revisor: Carl Jan Gaarder og
Bjørnar Søberg fortsetter et år til.

rr*7ur,*r,h.b*t ^^*'-Torguh M Bakken
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