REFERAT – ÅRSMØTE I ÅS TURLAG 08.09.2020
Årsmøtet ble avholdt på Breivoll gård. Tilstede var 7 medlemmer. Deltakerliste
med navn og kontaktinfo foreligger.
1.

Konstituering
Guri Drottning Aarnes, leder av Ås Turlag, ønsket velkommen til årsmøte.
Det framkom ingen innvendinger til innkalling og saksliste som deretter ble
godkjent.

2.

Valg av møteleder, referent og tellekorps
Møteleder: Guri Drottning Aarnes
Referent:
Terje Thurmann-Moe
Tellekorps: Ingrid Haug og Arne Hågensen
2 medlemmer til signering av protokoll: Jon Kr. Øiestad og Inger Helen
Jensen

3.

Årsmelding 2019
Guri Drottning Aarnes gjennomgikk de enkelte avsnittene i årsmeldingen.
Årsmeldingen ble deretter godkjent uten kommentarer.

4.

Regnskap 2019
Økonomiansvarlig Ingrid Haug gjennomgikk hovedtallene i regnskapet for
2019. Regnskapet er sterkt preget av store inntekter og kostnader i
forbindelse med sherpastiprosjektet. Økonomien i turlaget er for øvrig god.
Turlagets internrevisor Karlis Valdmanis har gått gjennom alle bilag,
revisorrapport ble lest opp av møteleder og tatt til etterretning.
Regnskapet ble deretter vedtatt ved akklamasjon.
Styrets budsjett for 2020 ble deretter presentert og gjennomgått av Ingrid
Haug. Det er stort overskudd på regnskapet for 2019, dette skyldes at
mange utgifter for sherpaprosjektet er fakturert først i 2020. Det
budsjetteres derfor med å bruke kr 310 569 av overskuddet fra 2019 til å
betale utgifter i 2020.
Det kom flere kommentarer fra salen i forbindelse med kostnadene til
sherpastiprosjektet. Det er et klart ønske fra årsmøtet at store og kostbare
prosjekter for framtida må budsjetteres og regnskapsføres separat og ikke
tas inn i det ordinære driftsbudsjettet. Det ble også kommentert at en
organisasjons budsjett må settes opp med balanse, slik at utgifter og
inntekter er like store. Et evt. underskudd i budsjettet må gis en
dekningsforklaring. Budsjettet er det økonomiske grunnlaget for
kommende års aktivitet. Styrets budsjett ble deretter godkjent.

5.

Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.

6.

Valg
Jon Kr. Øiestad la fram valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har bestått
av Jon Kr. Øiestad, Solveig Sveri og Ingrid Haug (utpekt av styret).
Styrets leder Guri Drottning Aarnes ønsket ikke gjenvalg, og valgkomiteen
foreslo enstemmig Christine Pehrson som ny leder av turlaget. Inger Helen
Jensen ble foreslått som ny leder av turgruppa, og Solveig Sveri går inn i
styret som ny leder av Barnas Turlag Ås. Det framkom ingen alternative
forslag på noen av valgkomiteens foreslåtte kandidater, som deretter alle
ble valgt samlet ved akklamasjon.
Styret:
Christine Pehrson
Terje Thurmann-Moe
Solveig Sveri
Inger Helen Jensen
Arne Hågensen
Ingrid Haug

Leder, ny
Sekretær
Barnas Turlag, ny
Turgruppa, ny
Stigruppa
Økonomi

Valgt for
2 år
ikke på valg
1 år
2 år
ikke på valg
ikke på valg

På valg i
2022
2021
2021
2022
2021
2021

Valgkomiteen:
Valgt for
På valg i
Svein Skøien
Leder, ny
2 år
2022
Grethe Johnsen
Ny
2 år
2022
Styret oppnevner tredje medlem i valgkomiteen i hht. vedtektene
Revisor:
Karlis Valdmanis

gjenvalg

Valgt for
2 år

På valg i
2022

Guri Drottning Aarnes takket for sine 2,5 år som leder av turlaget og
gratulerte Christine Pehrson med ledervervet. Christine takket årsmøtet for
tilliten. Deretter overrakte hun blomster og takket for innsatsen til Jon Kr.
Øiestad som gikk ut av valgkomiteen, og til Guri Drottning Aarnes som
gikk av som leder.
Årsmøtet ble hevet kl 20.00

Ås, 10. september 2020
Terje Thurmann-Moe (s.)

Jon Kr. Øiestad (s.)

Inger Helen Jensen (s.)

