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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 19. FEBRUAR 2013 KL. 18.00 
Årsmøtet ble i forkant varmet opp med underholdene sang og musikk av «Sviske 
kompott». Deretter: 
 

1. Åpning v/leder Bjørn Jakobsen 
Lederen ønsket de 28 fremmøtte medlemmene velkomne og erklærte 
årsmøtet 2013 for åpnet. 

 
2. Godkjenning av innkalling 

Innkalling til årsmøtet ble kunngjort i Gjengangeren siste gang 13. februar 
og på forenings hjemmesider, hvor forslag til sakliste og aktuelle 
dokumenter er lagt ut, også sendt ut pr. E-post. 

       
            Vedtak: Innkallingen godkjent. 
 

a) Valg av møteleder 
Bjørn Jakobsen ble valgt.  

   
b) Valg av referent 

         Arild Edvard Kjærås ble valgt. 
 

c) Valg av protokollunderskrivere 
Geir Bang og Kjell Christian Johnsrud ble valgt. 

 
d) Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt. 
 

3. Styrets årsberetning for 2012 
Leder leste og kommenterte årsberetningen. 
Vedtak: Styrets årsberetning godkjent med ros 

 
4. Styrete reviderte regnskap for 2012 

Kassereren gikk gjennom regnskapet og fikk ros for et ryddig og korrekt 
regnskap. 
Regnskapet viste et underskudd  på kr. 3 260,56 
Der fremkom ingen merknader eller spørsmål til regnskapet.  

         
        Vedtak: Styrets reviderte regnskap ble godkjent. 
     

5. Styrets handlingsplan for 2013 
Leder gikk gjennom handlingsplanen, og det fremkom ingen spørsmål til 
planen. 

            
           Vedtak: Styrets forslag til handlingsplan for 2013 ble godt mottatt og  
             godkjent. 
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6.    Forslag til behandling: 

            a) Innkomne forslag:  Det har ikke kommet noen forslag fra medlemmene. 
            b) Forslag fra Styret:  Styret legger fram forslag til to endringer i vedtektene. 
             

             Forslag   til endring av vedtektenes § 5 om endring av kunngjøring og frister 
            (Se egne sakspapirer som følger som vedlegg) 
           Forslag til ny formulering som ble lagt fram på årsmøtet 2013 er: Årsmøtet er  
           klubbens øverste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av februar.    
           Det kunngjøres senest 6 (seks) uker før møtedato. Forslag som ønskes behandlet  
           på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtedato. 

 
Vedtak: 
Styrets endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til endring av kontingenten, jfr. vedtektenes § 5.6 og § 8 om 
kontingentens fastsettelse og fordeling 
(Se egne sakspapirer som følger som vedlegg) 
 
Forslag til ny formulering som ble lagt fram på årsmøtet 2013 
 
 Forslag til vedtak:  
1. Kontingenten for Seniornett Horten Eldresenter økes for 2013 med kr 25,- til totalt kr 
250,-. På dette grunnlaget ber vi Seniornett Norge foreta den årlige kontingent-
innkrevingen for SHE.  
Vedtak: Forslaget vedtatt. 

 
2. § 8 Kontingent innkreving  
Kontingenten består av én del til Seniornett Horten Eldresenter, og én del til Seniornett 
Norge. Kontingenten innkreves i sin helhet av Seniornett Norge.  
Kontingenten til SHE fastsettes av årsmøtet til SHE. Kontingenten til SN fastsettes av 
årsmøtet til SN.  

            Medlem, som på tross av én (1) purring ikke har betalt kontingent, strykes.   
 
           Merknad: Rutinene for kontingentinnbetaling avklares med SN. 
 

           Vedtak: Styrets forslag til endring og heving av kontingent med kr. 25.-, ble vedtatt,  
          med merknad 
 

   7.    Årskontingent og budsjett: 
          Som følge av endring av av § 8, jfr. sak pkt . 6, er kontingenten endret i   
          overensstemmelse med dette, 

 
Vedtak: Jfr. pkt. 6, kontingenten settes til kr. 250,- pr. år. 
           
 Leder la fram styrets budsjettforslag. Det var ingen spørsmål til budsjettforslaget. 
 

          Vedtak: Styrets forslag til budsjett godkjent og styret gis fullmakt til å omdisponere  
          innen de enkelte konti. 
     
      8.    Årsmøtet 2013 - Valg 
    Valgkomiteen har bestått av: Ole Fredrik Undrum, Arnfinn Røren og Kjell Chr.  
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             Johnsrud. Valgkomiteen har behandlet «Valg 2013» og fremmet nedenfor nevnte    
             forslag ved valgkomiteens leder, Kjell Chr. Johnsrud:: 

 
Leder  Bjørn Jakobsen  gjenvalg  1 år 
Sekretær  Arild Edvard Kjærås ikke på valg  1 år 
Kasserer  Erik Frønes   ny   1 år 
Styremedlem Hans Homleid  ikke på valg  1 år 
Styremedlem Lisen Solhøi   ny              2 år 

             Varamedlem Mona Sevlejordet (kurskoordinator ny      
Varamedlem Geir Bang   ny 
Varamedlem Steinar Bjanger  ny 
Varamedlem Sigurd Berger  ny 
Varamedlem Eigil Haaland   ny 
 
Alle forespurte kandidater har sagt seg villig. 
 
Iht. vedtektenes §5 skal leder og varamedlemmer velges for 1 år, og styremedlem 
for 2 år. Sekretær eller kasserer velges for 1 år dersom begge er på valg samtidig. 
Hans Homleid velges derfor for 1 år. 
 
Vedtak: De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt. 
 
Årsmøtet 2013 –Forslag til valgkomite og revisor 
1. Forslag til valgkomite: Styret fremmer følgende forslag til valgkomite for 

perioden 2013 – årsmøtet 2014: 
a. Ole Undrum 
b. Arnfinn Røren 
c. Arnulv Borud 
Komiteen konstituerer seg selv og velger formann og sekretær 
 

2. Valg av revisor: Styret fremmer følgende forslag til revisor for 
regnskapsåret 2013: 
a. Bjørg Solumsmoen 

 
             Vedtak: Bjørg Solumsmoen ble enstemmig valgt. 

 
9    Avslutning 

Leder tok så ordet, takket forsamlingen for et konstruktivt møte, takket for tilliten 
og hevet deretter årsmøtet. 

        

               Horten 20. februar 2013 
   

På vegne av styret 
 
Bjørn Jakobsen 
styreleder. 

 

 

               ……………………………….   ………………………………. 

         Geir Bang          Kjell Christian Johnsrud 
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