
 

Protokoll, årsmøtet i Sarkomer 23. mai 2017, 

 Sted: Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo 

 Møterom: Figaro 

Klokkeslett 18.00  

  Styreleder, Pål Nedrelid, åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Pål 

Nedrelid ga ordet til daglig leder Frode Homb som formaliserte møtet. 

 

SAK 1:   Konstituering av møtet 

    

    a) Godkjenning av stemmeberettigede på årsmøtet 

Styret foreslo at kun de med betalt medlemskap for 2017 får stemme           

ved årsmøtet. 

  

Forslaget tatt opp til votering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

   b) Opptak av navnefortegnelse 

Det ble foreslått at den opptatte navnefortegnelsen gjelder som 

dokumentasjon på at medlemmer i Sarkomer er til stede.  

 

Det ble enstemmig vedtatt at navnefortegnelsene gjaldt som 

dokumentasjon på de stemmeberettigede medlemmene som var til 

stede. Antall fremmøtte med stemmerett var 13 personer. Dessuten 

var Org.service tilstede. 

 

c) Godkjenning av sakliste og innkalling 

    Det ble spurt om det var kommentarer til innkallingen eller sakslisten. 

 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.   

 

d) Valg av ordstyrer og leder av årsmøtet 

    Styret foreslo Pål Nedrelid som møteleder. 

 

   Pål Nedrelid ble enstemmig valgt.  

    

e) Valg av protokollfører 

   Frode Homb ble foreslått som protokollfører. 

 

             Frode Homb ble enstemmig valgt.  

    

f) Valg av 2 til å undertegne protokollen 

Gunnstein Grøneng og Inger Erna Hornkjøl ble foreslått til å 

underskrive protokollen. 

    

Gunnstein Grøneng og Inger Erna Hornkjøl ble enstemmig  

valgt av årsmøtet. 

    



   Årsmøtet ble dermed konstituert.  

 

 

SAK 2:  Årsberetningen 2016 

    

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.  

 

  Regnskapet 2016 

   

  Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 3:             Følgende paragraf foreslås tatt inn i Sarkomers vedtekter: 

 

«§ 11. SARKOMERS LOKALLAG  

1. Lokallagets navn er Sarkomer Vest.  

Sarkomer Vest skal være et lokallag for Sarkomer i området 

Vestlandet. Sarkomer Vest er underlagt Sarkomers vedtekter og 

retningslinjer gitt av landsmøtet. Sarkomer Vest råder selv over 

egne midler innenfor rammene av Sarkomers formål. Sarkomer 

Vest er alene ansvarlig for de forpliktelser det påtar seg. Sarkomer 

Vest må ha eget organisasjonsnummer ved registrering i 

Enhetsregisteret i Brønnøysund. Hovedstyret kan i særlige tilfeller 

gripe inn overfor Sarkomer Vest sine disposisjoner, dersom disse 

ikke brukes i samsvar med formålet. Sarkomer Vest skal minimum 

avholde 1 møte i året.  

2. Årsmøtet er Sarkomer Vest sin øverste myndighet. Ordinært 

årsmøte holdes innen 15. mars og innkalling skal kunngjøres med 

minst tre ukers varsel.  

Årsmøtet skal behandle KONSTITUERING:  

• Godkjenning av innkallelse og saksliste  

• Valg av møteleder  

• Valg av referent  

• Valg av 2 personer til å underskrive protokollen, styrets 

årsberetning, årsregnskap og budsjett  

• Innkomne forslag skal være styret i hende senest 2 uker før 

årsmøtet avholdes  

• Valg av styret  

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minimum 14 

dagers varsel når styret eller minst halvparten av medlemmene 

krever det. Sarkomer Vest sitt styre er lagets høyeste myndighet 

mellom årsmøtene. Styret skal lede Sarkomer Vest sin virksomhet, 

samt sørge for at regnskaps- og økonomiforvaltning er forsvarlig. 

Sarkomer Vest skal sende inn årsberetning og regnskap til 

foreningens sekretariat innen 1. april.» 

 

Paragrafen ble godkjent enstemmig av årsmøtet og besluttet lagt 

inn i sin helhet i Sarkomers vedtekter. 

 

 

 



 

SAK 4:  Valg av styre 

  Valgkomiteen foreslo følgende; 

   

   Astrid Jahr (gjenvalg) 

   Jørn Carsten Moen Evensen (gjenvalg) 

                        Gunnstein Grøneng (ny) 

   

   

  Valgkomiteens forslag ble valgt ved akklamasjon. 

   

  Det nye styret i Sarkomer blir dermed nevnte personer, samt  

  Charlott Maria Våde (ikke på valg) 

  Pål Nedrelid  (ikke på valg) 

  Kaja Brunvoll (ikke på valg) 

  Synnøve Granlien (ikke på valg) 

  Sissel Aanes (ikke på valg) 

   

   

Sak 5:            Orienteringssaker, skal ikke stemmes over 

 

 

 

 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.50 

  

Protokollfører: Frode Dyrnes Homb, 23. 05. 2017 

 

 

Protokollunderskrifter:   

 

 

Gunnstein Grøneng    Inger Erna Hornkjøl

     

 

 

       


