Referat ÅRSMØTE onsdag 14. FEBRUAR 2018 kl. 19.00
Sted: Møteplassen, Folkehuset Folkvang
Medlemmer som har betalt DNT kontingent for 2018 og har postadresse i Elverum kommune er
stemmeberettigede.
Årsmøteinnkalling ble kunngjort i Finnskogvandrer`n i januar 2018, på vår hjemmeside
og Facebookside, samt i Østlendingen.
SAKSLISTE
•

Velkommen og foredrag med Mari Qviller fra Elverum gikk Norge på tvers som 15-åring i
2016.

•

Valg av møteleder og sekretær, underskrift av protokoll
o Lene velges som møteleder og referent Ane Christensen Tange. Underskrift protokoll
Jan Cato Mathisen
o 20 stemmeberettiget

•
•

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmøteinnkalling ble kunngjort i Finnskogvandrer`n i januar 2018, på vår hjemmeside og
Facebookside, samt i Østlendingen. Gunnar Vestby kommenterte forskjellige frister for
innkommende forslag og uklart hvem som har stemmerett på årsmøte. Det ble tatt til
etterretning. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

•

Årsberetning for 2017
o Lene refererte årsberetningen. Gunnar Vestby spurte om forskjell på Årsberetningen
og det som er trykt i Finnskogvandrerern. Lene forklarte forskjellen er at det er en
kortversjon som er trykt i Finnskogsvandrer’n. Utlegging av turprogram på utvalgte
plasser. Årsberetningene for DNT FO Elverum tas til orientering.

•

Vedtekter for DNT Elverum
o Ingen endringer fra i fjor. Jobbes fra DNT FO for at alle får felles vedtekter i 2018.

•

Regnskap 2017/budsjett 2018
o Økonomi: leder har hatt ansvaret i 2017. Elverum har egen konto og regnskap. Men
det vil bli mer bidrag fra dagligleder. Vekstra er regnskapsbyrå
o Renate redegjorde for regnskap 2017 og økonomien i DNT Elverum og opplyste at
det står kr. 56 200, 62 ,- per 1.1.2018. Foreløpig regnskapet for 2017 tas til
orientering.
o Årsmøtet godkjenner budsjett for 2018, under forutsetning at post om
kjøregodtgjøring legges til.

•

Innkomne forslag
o Forslag fra Gunnar Vestby om at DNT FO Elverum skiller seg fra DNT Finnskogen og
omegn og danner ei felles forening med Rena Turistforening evt. Trysil og Engerdal
Turistforening ble referert. Årsmøtet gir styret i oppgave å utrede forslaget med
innstilling til årsmøtet i 2019. Lene orienterte at et lokallag kan ikke ta stilling til
dette alene. Det kreves vedtak i medlemsforeningen (DNT FO).

•

Valg

Valgkomiteens leder, Torunn Sætnes refererte forslaget fra komiteen.
•
•
•

•
•

Leder:
o Johannes Haugland (velges for 1 år)
Nestleder:
o Inger Lise Elvehøy (ikke på valg)
Styremedlem:
o Ane C. Tange (ikke på valg)
o Fredrik Thompson (velges for 2 år)
o Hege B. Hanssen (velges for 2 år)
Varamedlem:
o Jan Cato Mathisen (velges for 2 år)
o Peter Mûrer (velges for 2 år)
Valgkomiteen:
o Toril Jømne (ikke på valg)
o Lars Norseth (ikke på valg)
o Vegard Flåm (velges for 3 år)

Renate avsluttet årsmøtet og takket Knut Egil av som leder for turgruppa og styremedlem i 3 år.
Inger Lise takket Renate for innsatsen som styreleder.
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