
Årsmøtereferat Suldal-Olag-2015!!
Årsmøtet ble holdt på Sauda videregående skole, avdeling Sand, 3. februar 2016. 12 fremmøtte.!!
Odd Rune Malerbakken åpnet møte. Det ble holdt ett minutts stillhet for Lars Friis Bjørke.!
Innkalling og sakliste ble så godkjent.!!
Ingvar Olimstad ble valgt til ordstyrer.!
Siri Helstrup ble valgt til referent, Jan-Erik Kristensen legger rettinger i årsmeldingen inn direkte.!!
Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent med noen rettelser. Disse ble korrigert ved 
gjennomgang.!!
Reknskap for 2015 ble gjennomgått og godkjent.!!
Budsjett 2016 ble gjennomgått. Forslag om å kutte post 5 i reknskapet (inntekte/utgift karuselløp) 
ble nedstemt.!
Det ble presisert at tallene for kartprosjekt er usikre, det er nå mindre trolig å få støtte fra 
kommunen enn tidligere.!!
Styrets forslag om å opprettholde satsene for medlemskontigent ble vedtatt. 500 for familie, 300 for 
voksen og 150 for barn. O-kurs er inkludert. Satsene for O-kurs holdes på 300 for familie, 200 for 
voksen og 100 for barn. Dette gjelder da som medlemskap ut året. Støttemedlemskap 150.!!
Innkomne saker: Melding fra Wenche Salte i NOF om at alle idrettslag/klubber er pålagt 
oppdatering av NIFS lovnorm i 2016. Årsmøtet bestemte å delegere dette til styret.!!
Valg:!
Styret:!
• Odd Rune Malerbakken ble gjenvalgt som leder (1år)!
• Jan-Erik Kristensen ble gjenvalgt som nestleder (2år)!
• Magnar Nerheim ble gjenvalgt som oppmann (2 år)!
• Heine Mo Willig ble valgt som varamedlem (2år)!
I styret sitter også Siri Helstrup (skriver) og Sidsel Økstra (styremedlem)!!
Turorientering: Egil Fugleberg ble gjenvalgt som leiar (2år), Bibbi Krobath Olesen er også med.!!
Trenings-og rekrutteringskommiteen: Jan-Erik Kristensen og Jon Nærheim ble begge gjenvalgt 
for 2 år. Med kommentar, det burde være et medlem til i denne kommiteen.!!
Materialforvalter: Magnar Nerheim.!!
Husnemd: Jon Nærheim ble gjenvalgt Torbjørn Lillehammer er også med.!!
Revisor: Gyrid Bakka ble gjenvalgt som leder (1år) Svein Losnegård er også med.!!
Valnemd: Reidar Blesvik. Styret får fullmakt til å utpeke en kandidat til Bibbi Krobath Olesen 
foreslås.


