
REFERAT FRA ÅRSMØTE 
 
Avdeling O-avdelingen 
Dato 5.2.09. i Ulvåshytta. 
 
Tilstede 

 
16 frammøtte 

Meldt fravær  
Ikke møtt  
 
 
Sak nr. 

Sak 
Bakgrunn for saken 

 
Vedtak 

 
1.  
  

Godkjenning av innkallingen Godkjent 

 
2.  
 

Godkjenning av saklisten Godkjent 
 

 
3. 
 

Valg  av møteleder Rolf Wærnes 
 

 
4. 
 

Valg av referent Thor Isdahl 
 

 
5. 
 

Valg av to representanter til å 
underskrive protokollen. 

Svein Bryne og Ola Fossvoll 

 
6. 
 

Årsmeldingen Godkjent 

 
7. 
 

Regnskapet for 2008 Regnskapet ble gjennomgått og tatt til 
etterretning. Det viser  et underskudd 
på kr. 16.634,69. Da er kr. 30.000,- 
betalt som forskudd på 
Geitryggenkartet. 
Utgifter til revisjon og regnskap for 
2007 og 2008 er ikke tatt med. Disse 
utgiftene blir belastet regnskapet for 
2009. Vi har kr. 138.857,53 på bok. 
 
 

 
8. 
 

Budsjettet for 2009 Det er budsjettert med et underskudd 
på kr. 64.178,-. Da er utgiftene til 
Geitryggenkartet betalt. 
Forslaget ble godkjent. 
 



 
 
 
Vedtatt. 

 
Vedtatt. 

 
9. 
 

Innkomne forslag. 
1. Styret foreslår at annonsering 

av  klubbmesterskapet sløyfes i 
avisa Sør-Trøndelag. 
Begrunnelse: Kostnadene er 
høye selv for små annonser.  
Alle aktuelle deltakere får 
informasjon via utdelt 
terminliste og kunngjøring på 
lagets hjemmeside. 
 

2. Styret foreslår at antall 
medlemmer i styret for o-
avdelingen reduseres med 1 
person, og da at varamedlem 
sløyfes. 
Begrunnelse: Avdelingen er 
liten og har få medlemmer, noe 
som gjør at det er vanskelig å få 
besatt alle plassene i styret.  
Arbeidsoppgavene er fordelt 
blant de andre medlemmene i 
styret slik at varamedlem ikke 
har vært pålagt noen bestemt 
arbeidsoppgave. 
 

3. Anders Solstad ønsker en 
     presisering av lagets  
     synspunkter når det gjelder    
     rekruttering av nye   
     medlemmer / løpere.  
    Anders la ved en del                      
    spørsmål /synspunkter som han  
    ønsket diskutert på årsmøtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årsmøtet ønsker at styret tar fatt i 
arbeidet med  rekruttering av nye 
medlemmer / løpere. 



 
10. 
 
 

Valg. 
Valgkomiteens forslag: 
Leder: 
Rolf Wærnes – velges for 2 år 
Gjenvalg. 
Nestleder:  
Ann Karin Evjen – ikke på  valg 
Sekretær:  
Thor Isdahl – ikke på valg 
Kasserer:  
Henny Helbæk – ikke på valg 
Matr.forvalter: 
Oddveig Lien – ikke på valg 
Leder tur-o:   
Aud Kalvø – ikke på valg 
Styremedlem / VDG: 
 Per Roar Strand – velges for 2 år – 
Gjenvalg 
Styremedlem:  
Edel Guldseth – velges for 2 år – ny 
Styremedlem:  
Ola Neraune – ikke på valg  
 
Valgkomite:  
Magnar Fandrem – ikke på valg 
Andreas Helbæk – velges for 2 år 
gjenvalg      
  

 
Forslaget vedtatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Svein A. Bryne  Thor Isdahl   Ola Fossvoll 


