
PROTOKOLL

ÅnsnnøTE r SKTBLADNERS vENNER
15.9.2021

På grunn av covid-l9 situasjonen ble fusmøtet avholdt ved at deler av styret var samlet i
Boligpartners lokaler på Gjøvik, mens andre var tilknyttet via Teams. Til sammen deltok 9
personer.

SAK 1. KONSTITUERING
o Innkallingen ble enstemmig godkjent
o Thomas Andersen ble enstemmig valgt til møteleder
o Øistein Schjellerud ble enstemmig valgt til referent
o Ida Holm Grindstand og Terje Teslo ble enstemmig valgt til å underskrive

protokollen.

SAK 2. STYRETS BERETNING FOR 2020.
Beretningen ble lest og enstemmig godkjent.

SAK 3. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING FOR 2020.
Regnskapet viser et underskudd på kr I 376 603,-, etter at det er gitt støtte til ODS på kr
2 008 300,-. Egenkapitalen er på l<r 5 044 786,-.
Revisjonsberetringen var uten kommentarer til regnskapet.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

SAK 4. FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2022.
Etter forslag fra styret ble det enstemmig vedtatt å øke årskontingenten for enkeltnedlemmer
fra kr 220,- til kr 250,-.

SAK 5. VALG
\ _ Marit Flågen Amundsen og Ivar NalJ<en ble takket for sin innsats i styret i henholdsvis 20 og\/ 

10 år.

Som nye medlemmer ble Ida Holm Grindstand og Terje Teslo valgt for 2 år. Marit Sendstad
ble gjenvalgt for 2 år.

Nytt styre består da av:

Thomas Andersen, formann. På valg 2022.
Øistein Schj ellerud, nestformann/kasserer. på valg 2022.
Ida Holm Grindstand, sel«etær. På valg 2023.
Marit Sendstad, styremedlem. På valg 2023.
Konrad Steinstad, styremedlem. På valg2022.
Anne Lise Giseth, styremedlem. På valgi2022
Terje Teslo, styremedlem. På valg i 2023.

Alle ble enstemmig valgt.
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6. INNKOMNE FORSLAG
Styret foreslo endring av § 4, L setning fla " Av foreningens midler skal minst 50 oÅ være
kontanter, plasserl på bankkonto." til "Av foreningens midier skai minst 25 oÅ være kontanter,
plassefi på banld<onto".

Ny§4blilda:
Av foreningens midler skal rninst 25Yo være kontanter, plassert på banld<onto. De resterende
75 Yokan plasseres i papirer med liten risiko.
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