Referat fra årsmøte for 2020, Suldal-O-lag
Årsmøte ble holdt i allrommet på Kulturhuset, onsdag 10 februar kl 18.30 2021. 10 fremmøtte.
Innkalling og sakliste ble godkjent
Sidsel Økstra ble valgt til ordstyrer, Siri Helstrup ble valgt til referent.
Sidsel Økstra la fram årsmeldingen. Denne ble vedtatt med følgende kommentarer:
• Det står Kari Myklebust har tatt idrettsmerke 35 gager og Ingvar Olimstad 49, det korrekte her
er henholdsvis 36 og 60 ganger, så Ingvar Olimstad har dermed en imponerende 60-års
markering for dett i år. Feilen korrigerer med innklipp av Suldalsposten omtale av dette
tidligere i år.
• Magnar Nerheim har falt ut av listen over verv i laget som materialforvalter. Dette er et verv han
var på valg for i år, men det var beklageligvis samme liste som ble oversendt valgkomiteen.
Ellers ble mindre rettinger av skrivefeil utført direkte i dokumentet.
Kari Myklebust la fram årsmelding fra turorienteringsgruppen.
Jan Erik Kristensen gikk gjennom årsmelding fra trenings-og rekrutteringskomitéen.
Michael Willig gikk gjennom regnskapet for 2020 og budsjett for 2021.
Det ble kommentert på Post 16, at det her var inntekter på forsikringspremie/klubblokaler. Dette er
fordi en regning ble betalt to ganger ved utgifter til arbeid på klubblokalet, dette er da tilbakeført til
klubben.
Det var ingen inkomne saker.
Årsmøtet vedtok at styret utpeker materialforvalter etter Magnar Nerheim.
Kontingenten ble vedtatt å holdes uendret, dette var også styrets innstilling.
Valg:
•
•
•
•

Torkel Myklebust ble valg til leder
Michael Willig ble gjenvalgt som kasserer
Siri Helstrup ble gjenvalgt som skriver
Ingrid Nafstad Lyftingsmo ble gjenvalgt som 2. vara

Turorienteringsgruppen:
• Bibbi Krobath Olesen ble gjenvalgt
• Kari Myklebust ble gjenvalgt

1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Gyrid Bakka og Reidar Blesvik ble gjenvalgt som revisor/kontrollkomité. Begge for 2 år.
Valnemd: Stig Morten Nerheim ble gjenvalgt for 1 år.
Nytt styre ser ut som følger:
• Torkel Myklebust
• Jan Erik Kristensen
• Michael Willig
• Magnar Nerheim
• Siri Helstrup
• Heine Mo Willig
• Ingrid Nafstad Lyftingsmo

Leder, (1 år)
Nestleder, (1 år). Kartansvarlig.
Kasserer, (2 år). Politiattestansvarlig.
Oppmann (1 år)
Skriver (2 år)
1. vara, (1 år)
2. vara (2 år)

Turorienteringsgruppen:
• Bibbi Krobath Olesen
• Kari Myklebust
• Jon Nærheim
• Øyvind Nærheim Fjellhaugen

(2 år)
( 2 år)
( 1 år)
( 1 år)

Materielforvalter:

???

Husnemd:
• Jon Nærheim
• Heine Mo Willig

(1 år)
(1 år)

Trenings-og rekrutteringskomitéen
• Jan Erik Kristensen
• Jon Nærheim

(1 år)
(1 år)

Revisor/Kontrollkomité
• Gyrid Bakke
• Reidar Blesvik

(2 år)
(2 år)

Valnemd:
• Stig Morten Nerheim
• Odd Rune Malerbakken

(1 år)
(1 år)

Styret sendte inn kommentarer til regelverk fra NOF angående antall som var krevd i styret mht
kontrollkomité og valnemd, vi fikk også svar på dette. Styret sørger for at neste års valnemd også
har dette klart for seg før arbeidet deres starter.
Kretstinget blir i år avholdt digitalt. Michael Willig og Jan Erik Kristensen deltar på dette.
Neste styremøte: onsdag 10 mars kl 19.30 i klubbhuset.
Referent: Siri Helstrup

