Årsmøte i Lillomarkas Venner 2020
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Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Grete Marstein ønsket velkornmen og åpnet møtet. Det bie telt opp 12 tilstedeværende
under årsmøtet. I år hadde vi ingen etterfølgencie faglige program pga GV den litt spesielle
tiden. lnnkallir:g og dagsorden ble godkjent.

2.

Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
Grete I\4ar5tern ble valgt irl rlØteleder, Lllrike JLr;i: tii reicrerrt, og lan-lv'!orten l'llelriad cg
.Jacob E rstacj

til proiokoii

uncJerskrrvere.

3. Årsberetning
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rsberetn i ng.

Årsberetningen ble ensternmig vedtatt.

4.

Regnskap
Regnskapet er lagt ut på hjemmesidene og sendt rundt
Regnska

5,

til medlemmene.

pet ble godkjent.

lnnkomne forslag
§tyret har ikke mottatt noen forslag til årsrnøtet.

6.

Fastsettelse av kontingent
Styret foreslo ingen endringer av kontingenten. Dette ble godkjent av årsmøtet.

7. valg
Heller ikke i år har valgkomiteen klart å finne en som er vil{ig til å stille som leder.
Valgkomiteen var ikke til stede under årsmøtet, Styret gis frihet til organisere arbeidet slik
at det fungerer uten leder. Styret gis frihet tit å supplere med et medlem fra Nittedalsiden
dersom man finner en kandidat i lØpet av året. Godkjent av årsmøte.
Etter enstemmig valg har nå Lillomarkas Venner følgende styremedlernmer
tillitsvalgte:
Styremedlemmer {velges for 2 år):
Tore Faller
Ulrilse

Juse
Pedersen

Håvard
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{gjenvalgt 2020}
{gjenvalgt ZAZA]i
(gjenvaigt 2020)
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Eva Hermstad
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Elin Langsholt
6rete lVlarstein
Unni Pedersen

valg TAZL\
valg 7021)
valg 202U
(nytt styremedlem)

HeidiTrøen
Jacob Erstad

Varamedlemmer {velges far L år):
Frode O. Hansen
Rolv Norum
Bård Tv*ter
Kqsserer (velqes

for

I

{tidligere varamedlem til styret og kasserer}

frevlsorer (velges far L år):
Revisor: Britt Lindhart
Vara revisor: Siv hIoen
Volgkomite {velges far
Erik §rønvold
Kirsten Berrum
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{valgt 2020}
{gjenvalg 2A?A}
igjenvaig 2AZA)

årlt:

Gro Evensen

refererrt: LJ lrike

valg 7A?Ll
valg 2021)
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(gjenualg 2010)
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