t!

e a #&at;,**d %ff-

&e,nrrrn§
Org.nr- 991011079

Postbolts 96.
e -

rua

iI

:

sr

e
"nr

3I

67

.|sgårdstrund

tid)as gar tl s t r andt'

e

l.

no

Protokoll

Årsmøte 17. februar 2016 Kl. 19:00
Sted: Thon Hotell Åsgårdstrand

Antall fremmøtte: 24
Fremmøtte fra s§"ret 20i4: Freddy Pøhner. Nanne Roseng. Ragnar Sinronsen. per Christian Fett.
Atle Andersen Bjelde. Rolf Gusiavsen

Ordsfi rer: Freddl, Pøhner

Freddy Pøhner ønsket velkommen
ingen komntentarer til ciagsorden.

Torill Bakke Andersen og Hans Pefter Øverbv ble valgt tii
tellekorps.

å underskrive protokollen o-e som

ble gjennomgått og kommentert.

Atle B

Regrrskapetblegodkjent.Deteretnegatir,tå,',"'ultut@apitalenerpåkr.
161 .947 .51. Reqnskapet er

godkient av revisor.

Innmeldte forslag fra sfvret;
Vedtektsendring §3 vedrørende valgkomite.
Nåværende vedtektstekst: Avtroppende medlemrner av foreningens styre er forenin-qens

valgkomite.
forslag: Det nyvalgte stvret utrrevner en valgkomite. Det er intet
kan bestå av en eller flere tidligere styremedlemmer.

Nltt

til hiniler for at komiteen

Iiorslaget ble ensternmig vedtatt.

Forslag til ny kontingent: Kontingenten ble foreslått øket fra kr. 150,- til kr. 200.Forslaget ble enstemmig vedtatt.

W*.

Valg av nytt styre for 2016
Eaffoppenae stvremedlemmer:

Babylon Jarvad
Hiide Jensen Hunun
Christian Lundbo
St),renredlemmer som foftsetter:
Fredd"v Pøhner (tar gienvalg som leder for

I

år)

Anne Lundh (tar gienvalg)
Per Christian Fett ( ikke på valg)
Nanne Rosen-E (ikke på valg)
Atle Andersen Bjelde (ikke på valg)
AWroppende styremedlemmer:
Ragnar Simonsen
Per Åge Sørvik
Rolf Gustavsen

Valg av leder; Freddv Pøhner
Valg av revisor: Nils R Wiersdaleri
Kassererl Atle Andersen Bjelde.
Sekretær velges på et senere tidspunkt internt

i sOret.

N{iliøprisen 2015:
Freddr Pshner overrakte \/elforeningens Miijopris til Benn Solem lbrhans utretteiige. lange og
store innsats fbr" okt trirsel i Aseårdsti'and. E,rr akvar:ell la-set av A.L. Toverud med motiv fia
lokalmiljoet og diplom ble overrakt.

Årsmøtet ble så formelt avsluttet av Fredth'Pøhner.

Hv

nd:

sykehjern; Birgit Gundersen os Vibeke Melby holdt en
interessant innledning om temaet og en engasjerl og oppklarende spørsrnåls-/diskusjonsrunde

fulge.

Eventuelt:
Deretter fulgte en uformell diskusjon om mulige tiltak og ideer om utvikling av Åsgårclstrand.
Åsgårdstran d,

17

.02.z}rc

Referent: Rolf Gustavsen
Signert av:

Torill Bakke Andersen

Q*,R.

