
 

 

 

 
Innkalling og agenda - Årsmøte 2020 i Gyldenløve Kajakklubb 
 
 
Møtet avholdes onsdag 18. november 2020 og vil bli gjennomført digitalt via Teams. 
 
Lenke for påmelding via Teams vil bli distribuert en uke før møtet gjennomføres. 
 
Total tid: 1830 – 2030, inklusive medlemsmøtet. 
 
Har du forslag eller saker du ønsker behandlet på årsmøtet send dem innen 10. november til; 

jens.petter.orjansen@ebnett.no 

 
 Agenda for årsmøtet 
 

1) Velkomst og åpning av Årsmøtet 2020  

2) Valg av møteleder, referent mm  

3) Gjennomgang av årsberetningen 2020 

4) Innkomne saker  

5) Valg  

6) Oppsummering og avslutning av årsmøtet  
 
Valg til styret 
 
Det har ikke vært noen valgkomite i 2020 da det ikke var kandidater til dette på årsmøtet i 2019.  
 
Styrets forslag er som følger: 
 
Jens Petter Ørjansen (Leder) Periode 2019 / 2020 (Er villig til å stille for en ny periode) 

Torill Flyen Periode 2019 / 2020 (Er villig til å stille for en ny periode) 

Stein Brønstad Periode 2019 / 2020 (Flytter fra Drammen / Kan ikke stille for en ny periode) 

 

Ellen Andersen Periode 2020 / 2021 (Ikke på valg) 

Kent Wold Christensen Periode 2020 / 2021 (Ikke på valg) 

 

Det er som det vil fremgå 3 styremedlemmer som er på valg. To medlemmer i styret er villige til å stille 
som kandidater for en nye periode, forutsatt at medlemmene ønsker om det. 

 

Det er uavhengig av dette en åpen posisjon i styret som må velges på årsmøtet, vararepresentant for 
2021. Er du en av dem som brenner for padling og har lyst til å være med og utvikle klubben er det 
mange muligheter til det. 

 

Det er fint om medlemmer som ønsker å stille som kandidat/er til styret tar kontakt så snart som mulig 
og senest innen, 10. november. 

 

Send en melding til: jens.petter.orjansen@ebnett.no 
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Agenda medlemsmøte etter årsmøtet  
 

1) Budsjett 2021 

2) Gyldenløve Kajakklubb kalender 2021 / Kurs – Turer – Aktiviteter 

3) Diskusjon og innspill  

4) Oppsummering og avslutning 

 
 

*** 


