Protokoll fra årsmøtet i
Nesodden husflidslag Sandvang 14.02.2013
Antall stemmeberettige: 17 stk. medlemmer.
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Saker:
1:

Valg av møteleder og sekretær
Vedtak: Møteleder: Margrethe Hoen, Sekretær: Gunn Gjølberg

2

Godkjenning av årsmeldingen for 2012
Følgende hadde ordet i saken: Margrethe Hoen
Vedtak: Årsberettningen: for 2012 ble godkjent,

3

Godkjenning av regnskap i revidert stand for 2012:
Følgende hadde ordet i saken: Randi Løes Skogstad
Vedtak: Regnskapet for 2012 ble godkjent

4

Budsjett 2013:
Styret la frem et forslag til budsjett.
Vedtak: Forslaget vedtatt med følgende endringer: En egen post i regnskapet for
vevringen

5

Valg av styre:
Følgende er ikke på valg: Randi Løes Skogstad og Gunn Gjølberg. Sitter 1 år til.
Margrethe Hoen ga opprinnelig valgkomiteèn beskjed om at hun går ut av styret. I
midlertidig er det kommet et benkforslag på at hun fortsetter i styret.
Valgkomiteèn ba om at de som kom med dette forslaget bekreftet dette. Noe
Randi Løes Skogstad gjorde på stedet.Margrethe Hoen ble valgt for 1 år.
Med følgende Forslag til styre:
Torill-Ann Leifseth
Tone Wetlesen Bjærke
Anne-Ingeborg Bergan
Forslage ble vedtatt med at styret gis fullmakt til å fordele de forskjellige
vervene seg imellom. Styret må også finne en representant til valgkomiteèn.

6

Innkommet sak fra Eli Vinje, med forslag til vedtak:
Årsmøtet i Nesodden husflidslag 2013 ber styret vurdere husflidslagets fremtid og
legge fram forslag til endring til neste årsmøtet. Fremlagte forslag må være
konkrete og inneholde konsekvensanalyser. Forslag må foreligge skriftlig til
årsmøtet 2014. Årsmøtet åpner for at styret knytter til seg personer som kan hjelpe
styret i arbeidet dersom styret ser behov for det.
Vedtak: Enstemmig.
Eli Vinje og Sølvi Holmgren ville hjelpe styret i dette arbeidet.

----------------------------------Margrethe Hoen

--------------------------------Gunn Gjølberg

Medlemsmøte referat i forbindelse med årsmøtet i Nesodden husflidslag
Tilstede: 14 medlemmer + styret for 2012 ,Margrethe ,Randi og Gunn
Sted:
Sandvang
Tid:
Torsdag 14.02.2013
Referent: Gunn Gjølberg
Referatsaker:
 Årsmøtet for 2013 ble vel gjennomført
Følgende ble orientert om på årsmøtet:
Det ble undret om et forslag om etterisolering av 2 etg. På Sandvang om det ikke var blitt
gjort i forbindelse med strømregningen, som et tiltak til å få ned strømregningen som
synes noe høy. Ble enighet om at Margrethe ville følge opp dette.
Det ble også orientert om at vevringen og sølvringen betaler det meste av utgiftene av 2
etg. På Sandvang. Ble derfor også foreslått en egen post i regnskapet, slik at det ville
”synes mer”.
Møtet kom også inn på et vedtak fra 2012 om kjøp av ”dragerustning” til vevringen. Det
ble ikke noe innkjøp av den i 2012 Men vedtaket står ved lag til det evt. blir brukt.

Neste styremøte: Torsdag 28 feb. på Sandvang, med nytt styre.

17 feb. 2013 Gunn Gjølberg

