
pROTOKOLL FRA AnSvf gt'n I VESTNES SEII"IORAKADEMI 05.10.2017

Det motte 22 medlemmer.

Orientering om innkalling med saksdokumenter til irsmstet var lagt ut pe hjemmesida til
Vestnes senigrakademi. Innkallingen ble lagt ut pi medlemssida for Seniorakademiet pi
Facebook og sendt ut som e-post til de medlemmene som har oppgitt e-postadresse.

Det var ingen merknader til innkallingen, og flrsmotet ble satt kl. 14.30.

Sak 1: Valg av msteleder

Tove Eikrem ble valgt til moteleder.

Sak2: Valg av protokollforer

Audbjorg Gjerde Lippert ble valgt til protokollforer.

Sak 3: Valg av to porsoner til fl undertegne protokollen

Til 6 undertegne protokollen ble valgt Sonja Flolo og Rolf Ostigard.

Sak 4: Styrets flrsmelding for driftsflret 2016-17

fusmstet godkjente irsmeldingen for driftsfrret 2016-17.

sak 5: Regnskap for driftsaret20l6-17 med revisors attestasjon

Arsmotet godkjente regnskapet for drifts6reJ 2016-17 -

Sak 6: Vedtekter for Vestnes Seniorakademi

Det var ingen merknader til de foreslitte vedtektsendringene, og irsmotet vedtok

endringene av vedtektene for Vesfires Seniorakademi.

Sak 7: X'orslag til budsjett for driftsflrct20l7ll8

fusmotet vedtok forslaget til budsjett for driftsiret 2017'18.

Sak 8: X'astsetting av medlemskontingent for driftsflret 2018-19

Arsmotet vedtok at medlemskontingenten beholdes uendret pi 300 kr for driftsflret

2018-19.

Sak9: Valg

Valgkomiteen, som bestod av Audbjorg Gjerde Lippert (leder), Einar Baltzersen og Arne

Vike, hadde lagt fram sin innstilling Denne ble sendt ut sammen med innkallingen og

sakspapirene til flrsmstet. Audbjorg Gjerde Lippert leda valget pi flrsmotet.



Valg av leder for ett ir
Tove Eikrem er valgt som leder for ett 6r.

Valg av fire styremedlemmer for to flr
Ivlugt" Heggen, Martinus Lovik, Els Rypdal og Roe Skavnes ble valgt som

styremedlemmer for to flr.

Valgkomit6 for flrsm atet 2018
Are Elvevold, Jorunn Brekke Fjeldheim og Arne Vike ble valgt som medlemmer

av valgkomiteen for 6rsmotet 2018.

Revisor
Odd Jarle Talberg ble valgt som revisor for ett ar.

Ryddegruppe
Roar Mehl og Sigrun Misund ble valgt som medlemmer av ryddegruppa for ett f,r.

Datagruppe
Asbjorn Gisnas ble valgt for to Ar og Halvor Sporsheim for ett 6r som medlemmer

av datagruppa.

Til 6 medundertegne protokollen:

a)

b)

c)

d)

06.10.2017

Sonja Flolo Rolf Ostigfird


