Protokoll fra årsmøte i Nesodden Husflidslag 2011
Nesodden Husflidslag avholdt sitt årsmøte på Nesoddtunet 17. februar 2010.
21 personer var til stede.
1. Valg av møteleder og sekretær
Møteleder: Margrethe Hoen
Referent: Sølvi Holmgren
2. Godkjenning av årsmelding
Årsmelding 2010 var sendt ut med innkallingen til alle medlemmer før møtet. Viktige punkt i
årsmeldingen ble gjennomgått. Årsmeldingen ble godkjent.
3. Godkjenning av regnskap
Regnskap gjennomgått og godkjent.
4. Budsjett og årsplan
Budsjett gjennomgått og godkjent. Nesodden husflidslag har mottatt brev fra sameie Sandvang at vi må
betale strøm i tillegg til husleie. Det er lagt inn kr. 5000 i strøm for 2011. dette vil bli justert når vi får
erfaring på forbruk. For å dekke inn noe av økningen økes avgiften til ringene. For vevringen blir det kr
100 pr semester og for øvrige ringer blir økningen kr. 50. Dette skjer med virkning fra høsten 2011.
5. Valg av styre og valgkomité
Valg av styret er i samsvar med innstilling fra valgkomiteen som har bestått av styret. Følgende styre ble
valgt:
Margrethe Hoen
Torill Isachsen Gjerde

2 år
2 år

Marit Kroken
Sølvi Holmgren
Trine Bathen

ikke på valg 1 år igjen
ikke på valg 1 år igjen
ikke på valg 1 år igjen

Styret konstituerer seg selv
Valgkomité:
Martha Fyrand
Grete Espeland

2 år
1 år

Revisor: Jan Røer

1 år

6. Hva vil vi med Nesodden husflidslag
Margrethe innledet med styrets diskusjon og en presentasjon av Norges Husflidslag visjon og verdier.
Det er problemer med å få medlemmer til å sitte i styre, delta på temamøter og kurs. Styret har for
høsten 2011 redusert litt på antall kurs og antall temamøter. Problemer med å få kurslærere å reise til
Nesodden, rekruttere lokale krefter.
Under diskusjonen kom det frem bl.a.
 Barneaktiviteter
 Utstilling
 Etablere arrangementskomiteer
 Samarbeid med andre lag og foreninger f. eks frivillighetssentralen, biblioteket
 Andre lokaler til temamøter – image; ”Nesoddtunet og gamle kjerringer som strikker”

Styret tar med seg innspillene og tar opp igjen diskusjonen på senere temamøter.
Eventuelt
Det ble delt ut gaver til revisor, gevinstkomiteen og avtroppende styremedlemmer.
Sølvi Holmgren
referent

