
	  
Protokoll	   	   	  

Årsmøte	  fredag	  28.februar	  2014,	  Restaurant	  Sjøstjernen	  i	  Drøbak	  

Det var 31 stemmeberettigede personer til stede ( se navneliste). 
  

1. Godkjenning av innkallingen. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent. 
 

2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen. Richard 
Meadow ble valgt til møteleder, Aase Richter til referent, Finn Veiteberg og William 
Samuelsen til å underskrive protokollen. 

 
3. Årsmelding 2013. Årsmeldingen ble godkjent med endring av antall medlemmer: 284 

medlemmer og tillegg :Tor fullførte aktivitetslederkurs i 2013. 
  

4. Regnskap for 2013.  Regnskapet ble godkjent med merknad om manglende 
forsikring. 
 

5. Budsjett 2014. Styrets forslag til budsjett ble vedtatt. 
 

6. Årsplan 2014. Årsplanen ble godkjent med enkelte merknader som er innarbeidet i ny 
versjon som legges ved protokollen.  
 

7. Fastsette medlemskontingenten for 2014. Kontingenten opprettholdes på kr. 300, for 
enkeltmedlem og kr. 400, for familier.  
 

8. Valg. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Styrets forslag til ny valgkomite ble 
vedtatt. 
Det nye styret har følgende sammensetning: 
Leder:  Richard Meadow (gjenvalgt for 2 år) 
Nestleder: Aase Richter (ikke på valg) 
Kasserer: Espen Hemminghyth (ikke på valg) 
Styremedlem: Tom Willy Tomassen (ikke på valg) 
Styremedlem: Tanja Auren (gjenvalgt for 2 år) 
Varamedlemmer: Stein Erik Lid (gjenvalgt for 1 år) 
 Lars Huseby (gjenvalgt for 1 år) 
 Øivind Larsen (gjenvalgt for 1 år) 
Revisor: Kjell M. Solheim (ny 1 år) 
 Eva Montgomery (gjenvalg 1 år) 
 
Valgkomite:  Kjetil Kleven (leder) 
 Finn Veiteberg 
 Sissel Lahna (benkeforslag, forslaget manglet ett navn) 
 Eva Parelius (vara) 

 
 
 
 



	  
 
 

	  
Årsmøtet	  ble	  avsluttet	  med	  middag	  og	  foredrag	  der	  Anders	  Thygesen	  fortalte	  om	  sin	  
tur	  i	  grønlandskajakk	  fra	  russergrensa	  i	  nord	  og	  hjem	  til	  Vestfossen.	  
	  
	  
	  
	  

Referent:	  Aase	  Richter	  
18.mars	  2014	  

	  
	  
	  

Styreleder:	  Richard	  Meadow	  
	  
	  
	  
	  
Underskrift:	  William	  Samuelsen	   	   	   	   Finn	  Veiteberg	  

 
 


