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PROTOKOLL 

Fra årsmøtet i foreningen Skibladners Venner, mandag 17.august 2020. 

Avholdt ombord på Skibladners soldekk i strålende vær. 74 personer var med. 

Innkalling og saksliste ble tilsendt medlemmene i mai. Årsmøtene avholdes vanligvis i juni, 
men måtte i år utsettes pga Coronapandemien. 

 

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent, og to deltagere til å underskrive 
protokollen 

Foreningens formann Petter Børde ønsket medlemmene velkommen. 
Innkallingen ble deretter godkjent. 
Som møteleder ble Petter Børde valgt. 
Ivar Nakken ble valgt til referent. 
Elsie Gjørvad og Erland Paulsrud ble valgt til å underskrive protokollen. 
Formannen presenterte deretter styremedlemmene. Bortsett fra Marit F. Amundsen, var 
alle tilstede. 
 

2. Styrets beretning for 2019 

Formannen leste årsberetningen. Denne ble så godkjent av årsmøtet. 
 

3. Regnskap og revisors beretning for 2019 

Kasserer Øistein Schjellerud delte ut og gjennomgikk regnskapet, med balansen. 
Regnskapet viser at årsresultatet ble kr 833.692, etter at foreningen hadde støttet ODS med 
kr 1.100.000. 
Foreningens revisor, Trond Børresen fra Revisjon & Rådgivning Øst AS, leste deretter 
kortversjonen av revisjonsberetningen. Den inneholdt ingen kommentarer til regnskapet. 
Årsmøtet godkjente deretter regnskapet og revisjonsberetningen. 
 

4. Fastsettelse av kontingent for 2021 

Årsmøtet godkjente styrets forslag om ikke å endre medlemskontingenten for 2021. 
 

5. Valg. 
 - Valgkomiteens forslag fremlegges på årsmøtet. 

Tom Henriksen fra valgkomiteen sa at «det sittende styret samarbeider godt, og har etter 
valgkomiteens mening gjort et utmerket arbeid også siste året». 



To styremedlemmer hadde b*dt *rr avlssniug: F*rrna*n Fetter §$rde, etter 2t år istyret,

og styremedlem Per §rik l-{slland, *tter t? år. Vitar rned *t etter årsmstet ble be§ge

behørig takket med g*de *rd *g sa§€r. *Srde ble *g*å til*elt §klfuladner-M*dai.len *g et

diplam «for rnang*årig innsats tll best* fur *,§. §kihlad**r*.

Valgkamiteen fcr*slc Th*rnes And*rsen* *j*v:k, §sill $y fcrmann, cg Ånne Liv* Giset,

Hamar, s*nr nytt styrenr*diem *ttsr Per f;rik t-l*lla*d. §*gg* ble in*valgt med akklerta*jcn'

Kasserer $istein §chjellerud v*r p* v*lg, m*n var villig til å :a gjenvalg. lian ble gienvalgt

med akklamasicn"
Petter B$rde fortsetter i styret i ett år, ssrn fast r$Ste*de v*r'*månn"

S§ret får da fplgende sammensetiing:

Formann: Thor*as A*dersen, Gjøvit< Ny

Kasserer: Sistein §chjellerud, Gj6vik Gjenvalgt
§ekretær: Marit §endstad, Ringsaker lkke på val§

$tyremedlem: lvar Nskken, fidsvsll lkke på valg

§tyrern*dlem: Konr*d §tcinstad, Lillehamwrner lkke på valg

§tyremedlern: Ånne Liv* Gis*t. Hamnr Ny

§§ram*dlem: Marit flåge* Amund*en, §j*vik lkk* på vatg

Varam*dlem: P*tter §srde, §je\.ik Valgt for ett *r

I h*nhald tilve*tekt*ne velg*s ell*rs rnedlenrmevra fcr 2 år.

Årrmstet g*dkjerit* at s§ret *tpek*r ny v*lsk*nrit6"

6. lnnkomne forslag

Det hadde ikke kornmet inn noen fsrslag til s*irer

Årsmøtet hevet.

lvar Nakken
- referent -

Elsie Gjø Erland Paulsrud
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