Referat fra styremøte – 10.05.21
Digitalt møte
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan,
Tarjei Mo Batalden, Lars Wilhelmsen, Hans Jakob Prydz (forlot møtet
20:00), Einar Slottan, Sander Kjendbakke, Erik Lia, Ulrik Sandvig
Knut Fredrik Ramstad,
Marianne M. Solbakken (forlot møtet 21:15)

Innkalling:
Til behandling var:
Regnskap 2020, Budsjett 2021, Ferdigstilling av Årsmelding 2020, Årsmøtet 2021,
Medlemskontingent 2022.
Saker:
Regnskap
2020:

Regnskap - Et ferdig oppsett for regnskap 2020, ble
presentert og postene gjennomgått og forklart.
Ordinært resultat viser kr. 671.417,-.
Forenklet resultatrapport hvor en del tall slås
sammen, legges ut i forkant av Årsmøtet. Detaljert
regnskap sendes ut som skaspapirer til de som
melder at de vil delta på det digitale årsmøtet.
Balanserapport - presentert og tallene gjennomgått.
Resultatrapport og balanserapport sendes nå til
revisorene og Kontrollkomitéen for godkjenning.

Budsjett 2021:

Budsjettforslag for 2021 er satt opp på grunnlag av
innspill fra de ulike gruppene og tidligere års tall.
Budsjettpostene ble gjennomgått, kommentert og
justert.
Styret stiller seg bak forslaget som legges fram for
Årsmøtet.

Årsmelding
2020:

Årsmelding 2020 - godkjent og kan nå publiseres.
Årsmeldingen vil ikke bli gjennomgått i sin helhet på
Årsmøtet, bare overskriftene lese opp.

Årsmøtet
2021:

Årsmøtet blir digitalt. Leder, nestleder, 2. nestleder,
Marianne og Tarjei (?) sitter sammen. Disse
personene møtes en uke i forveien for gjennomgang.
Styret ønsker å bruke GoPlenum for stemmegiving
om det er tilgjengelig. (I ettertid har vi funnet ut at
det er tilgjengelig)

Medlemskontingent
2022

Medlemskontingenten har ikke vært endret siden
2019. Forslag om at den fra 2022 økes den med kr.
50;-, slik at de nye satsene blir:
 Kr. 1 100,- Enkeltmedlem voksen
 Kr. 750,- Enkeltmedlem junior (under 20 år)
 Kr. 550,- Student/ungdom (opp til 25 år)
 Kr.
50,-Sommerleirmedlem (opp til 16 år)
 Kr. 750,-Senior (67 år og opp)
 Kt. 1 600,-Familiemedlemskap
(hovedmedlem + ektefelle/samboer og barn
under 20 år)
 Kr. 20 000,- Livsvarig medlem
 Kr. 10 000,- Livsvarig medlem, ektefelle
Vedtak:
Styret går enstemmig inn for en økning av
medlemskontingenten for 2022. Saken legges fram
for Årsmøtet for godkjenning.

Møtekalender:
Neste møte:
Årsmøtet - 26. mai 2021 - Digital gjennomføring.
Møtekalender for 2021 avtales med det nye styret etter Årsmøtet.

