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Referat fra årsmøte 11.januar 2011 på Oppegård videregående skole 

Til stede ( i alfabetisk rekkefølge): 

Linda Berntsen, Rune Bryn, Torbjørn Eide, Hallvard Gjøstein, Tor Grefsgård, Fredrik 

Frantsen Gusdal, Fritz Hunstad, Einar Jemtland, Rolf Karlstrøm, Odd Pettersen, Ørnulf 

Thorsen og Nina Trulsrud.  

Jon Petter Andersen og Pål Vinland var ikke til stede. 

 

1. Åpning  

Årsmøtet ble åpnet av Torbjørn Eide, som kunne fastslå at fremmøtet var 

tilstrekkelig til at årsmøtet var beslutningsdyktig. 

 

2. Valg av ordstyrer og referent 

Rolf ble valgt til ordstyrer for møtet og Linda til referent. 

 

3. Årsberetningen  

Pkt. 6 ble rettet til 35.414,- i driftsunderskudd. Ellers ingen kommentarer 

 

4. Årsregnskap 

Årsregnskapet ble gjennomgått av Einar. 

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 

 

6. Medlemsinnskudd 

Ordningen med medlemsinnskudd ble innført som et alternativ til kontingent, for at 

bandet skulle ha en økonomisk buffer i perioder hvor inntektene evt. er lavere enn 

utgiftene. 

Bare medlemmer som betaler inn medlemsinnskudd, har status som fullverdige 

medlemmer med stemmerett. Medlemmer som ikke bidrar med innskudd har status 

som faste vikarer. 

Innskuddet tilbakebetales hvis et medlem velger å slutte i bandet. 

 

Medlemsinnskudd pr. 2010 er brukt opp og gjort om til kontingent. 

Det ble vedtatt å opprettholde denne ordningen, med én vesentlig endring. 

Medlemsinnskuddet skal ikke kunne gjøres om til kontingent slik som det var bestemt i det 

forrige vedtaket. Dette blir ansett som et lån fra medlemmene. 

Det ble vedtatt at alle medlemmer skal skyte inn nytt medlemsinnskudd i 2011 på kr. 1.500,- 

Det tas en ny avgjørelse til høsten på om vi har behov for mer innskudd. 
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7. Valg av styre 

Hele styret var på valg, men Torbjørn og Linda sa seg villige til gjenvalg. 

Fredrik ble valgt inn som nytt styremedlem. Det nye styret består av Torbjørn, Fredrik og 

Linda og konstitueres på første styremøte. Torbjørn fortsetter som økonomiansvarlig. 

 

8. Diverse 

Det var ikke kommet inn forslag til spesielle saker til dette punktet. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________   _______________________ 

Rolf Karlstrøm (sign)    Nina Trulsrud (sign) 


