PROTOKOLL FRA ULLENSAKER TURLAGS ÅRSMØTE
Årsmøtet ble avholdt 5. mars 2020 på Frivillighetens hus, Sveavegen 36, 2050 Jessheim
Det var 17 stemmeberettigede til stede. I tillegg deltok 2 representanter fra DNT Oslo og Omegn.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Atle Forbord ble valgt til møteleder
Ingeborg Knutsdatter Gresaker ble valgt til referent
Det ble valgt 2 til tellekorps.
3. Årsmelding
Leder Atle Forbord gjennomgikk årsmeldingen som ble tatt til etterretning.
4. Orientering om regnskap
Ullensaker Turlags regnskap er en del av DNT Oslo og Omegns regnskap. De fører det og
reviderer det.
Kasserer Ann-Mari Grøndalen Lund orientert om turlagets regnskap, og årsmøtet tar det til
orientering.
5. Aktivitetsplan, Turprogram 2020 og budsjett 2020
Leder Atle Forbord orienterte om planlagte turlagets aktiviteter i 2020 (turer både for barn
og voksne og stimerking/vedlikehold). Orienteringen ble tatt til etterretning.
Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Ann-Mari Grøndalen Lund. Budsjettet ble godkjent.
6. Forslag til vedtektsendringer
Leder Atle Forbord redegjorde for forslagene til endring av vedtektenes § 7.
Endringene følger som vedlegg til denne protokollen fra årsmøtet - Vedlegg 1.
Årsmøtet vedtok enstemmig de fremlagte forslagene til vedtektsendringer
7. Saker som er fremmet av medlemmer eller styret
Ingen forslag var kommet inn

8. Valg av styre
Følgende posisjoner var på valg. Foreslåtte personer ble enstemmig valgt:
- Sekretær og nettansvarlig: Ingeborg Knutsdatter Gresaker (valgperiode 2 år)
- Leder sti- og merkegruppa: Ola Nafstad (valgperiode 2 år)
Til orientering: Ann-Mari Grøndalen Lund var ikke på valg i år. Hun fortsetter som kasserer og
tar fra årsmøtet over ansvaret for Tur- og aktivitetsgruppa i tillegg til kassererjobben
Øvrige styremedlemmer sto ikke på valg.
9. Valg av valgkomité
Følgende ble enstemmig valgt:
- Kirsti Jenny Bakke ble gjenvalgt (valgperiode 2 år)
- Gyri Siljehaug er ny (valgperiode 2 år)
Øvrig medlem av valgkomiteen sto ikke på valg.

DNT Oslo og Omegn var representert på årsmøtet med styremedlem Mathys Truyen og fra
administrasjonen Glenn Menkin, leder for aktivitetsavdelingen.
Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på årsmøtet, og Truyen orienterte om status og
aktiviteter i DNT Oslo og Omegn (DNT OO).
Det vanket også positive tilbakemeldinger fra DNT OO til Ullensaker Turlag.
Etter at årsmøtet var avsluttet ble det arrangert åpent møte med «Årskavalkade turåret 2019» i
Pakkhuset. Enkel servering.
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Vedlegg 1 – vedtektsendringer

Vedlegg 1

Sak nr 6 Vedtektsendringer
Sak til årsmøtet 05.03.2020 - Vedtektsendringer
§ 9 i vedtektene heter:
§9: Vedtektsendringer
Endring av vedtektene skjer etter vedtak på årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de
stemmeberettigede på årsmøtet. Alle vedtektsendringer må godkjennes av styret i DNT Oslo og
Omegn.

Opprinnelig ordlyd § 7 Årsmøte
Nåværende § 7 lyder som følger (tekst som foreslås endres i kursiv):
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres i lokalaviser og på
internett minst fem uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i
hende minst 3 uker før årsmøtet. Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på
årsmøtet.
Innkallingen skal inneholde tid, sted, saksliste og andre opplysninger om møtet, og skal være
tilgjengelig på internett senest to uker før årsmøtet.
Veiledende saksliste vil være:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Aktivitetsplan og budsjett
6. Eventuelle forslag til endring av vedtektene
7. Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomité etter forslag fra styret
Saker som ikke er ført opp på sakslisten, kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir gjort
med vanlig flertall.
Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire uker før årsmøtet blir holdt og
har betalt sin årskontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Forslag til vedtektsendring i § 7:
• I første avsnitt:
Årsmøtet skal kunngjøres på internett minst fem uker før årsmøtet

•

I underpunkt 4
4. Orientering om Ullensaker Turlags del av regnskapet til DNT Oslo og Omegn

Forslag til vedtektsendringer i § 7 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Vedtatt ordlyd (uthevet i kursiv) er følgende:
§ 7 Årsmøte
-

I første avsnitt:
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres på internett minst
fem uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst 3
uker før årsmøtet. Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på årsmøtet

-

Underpunkt 4 Regnskap:
4. Orientering om Ullensaker Turlags del av regnskapet til DNT Oslo og Omegn

Ny § 7 med vedtatte endringer lyder: (Endringene er understreket)
.
§ 7 Årsmøte
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres på internett minst fem uker
før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet.
Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på årsmøtet.
Innkallingen skal inneholde tid, sted, saksliste og andre opplysninger om møtet, og skal være
tilgjengelig på internett senest to uker før årsmøtet. Veiledende saksliste vil være:
1.Godkjenning av innkalling og saksliste
2.Valg av møteleder, referent og tellekorps
3.Årsmelding
4.Orientering om Ullensaker Turlags del av regnskapet til DNT Oslo og Omegn
5.Aktivitetsplan og budsjett
6.Eventuelle forslag til endring av vedtektene
7.Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
8.Valg av styre
9.Valg av valgkomité etter forslag fra styret

Saker som ikke er ført opp på sakslisten, kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir gjort
med vanlig flertall.
Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire uker før årsmøtet blir holdt og
har betalt sin årskontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

06.03.20202
Ingeborg Knutsdatter Gresaker
Referent

