
PRoToKoLL FRA ÅnSuøTET I LOP SALTEN
Møtet holdt 29januar 2014 på Tusenhjemmet, Bodø.
Årsmøtet var kunngjort ved brev og annonse i lokalavisen.
Det møtte 10 medlemmer: Gerda Rishaug, Edel Ankill, Solveig Bernhoft, Roald
Riedl, Erik Hakkim, Gerd-Ann Andreassen, Aud Leithe, Liv Eggen, Brynhild
Geiring og Odd Hals.

Sak 01114: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Enstemmig god§ent.

Sak 02/14: Konstituering
a) Valg av møteleder: Valgt ble Gerd-Ann Andreassen
b) Valg av referent: Valgt ble Odd Hals
c) Valg av 2 stemmetellere: utgikk
d) Vale at 2 protokollunderskrivere: Valgt trle Solveig Bernhoft og

Roald Riedl.

Sak 03/14: Årsmelding for 2913.
Møteleder gikk giennom den framlagte årsmeldingen, avsnitt for avsnitt.
Årsmøtedeltakeme hadde anledning til kommentarer og/eller spørsmåI.

Vedtak: Årsmeldingen for 2013, slik den er lagt fram av styret. ble godkjent
uten endringer.

Sak 04/14: Regnskap for 2013.
Kasserer la fram regnskapet for 201 3. Det viser at laget sliter med dårlig
økonomi. En del kommentarer til hva som eventuelt kan prøves giort for å bedre
situasjonen framkom.
Driften av laget gikk rned underskudd på kr. 4215,-
Pr" 31i 12-13 hadde laget stående i bank kr.4A74,66.
Regnskapet var revidert og funnet i orden av de to valgte revisorene.

Vedtak: Regnskapet for 2013 enstemmig godkjent.

Sak 05/14: Saker innsendt av medlemmene innen 3ll12-13.
Ingen slike saker forelå.

Sak 06114: Styrets saker
a) Kontingent for 2A14.
Styret foreslo: Kontingenten for 2014 settes til kr. 4AA,- pr.medlem
Av denne beholder lokallaget kr. 200,-, rnens kr"200,- betales til
LOP sentralt.

Vedtak: Kontingent kr. 400,- for året 2914 enstemmig vedtatt.



b) Forslag på kandidat til sentrale verv i LOP.

Styret hadde fremmet et forslag på kandidat-

Det ble en del diskusjon om dette'

Solveig Bemhoft kritiserte styret for å fremme en kandidat som

ikke hadde noen erfaring fra arbeidet i LOP fta fw'
Årsmøtet tok så en pause i forhadlingene mens styret samlet seg til et kort møte.

Da årsmøtet igjen ble satt, kunngiorde s§releder at saken var trukket.

Sak 07/14: Arbeidsprogram for 2014, vårhalvåret.
Styrets forslag til arbeidspfogram b1e delt ut og drøftet

Vedtak: Detframlaglearbeidsprogrammetenstemmigbifalt.

Sak 08/14: Budsjett for 2014.
Kasserer la fram forsiaget til budsjett for 2A14, slik det var vedtaff av styret.

Vedtak: Forslaget til budsjett for 2AÅ godkjennes enstemmig.

Sak 09/14: Valg.
Valgkomieen hadde giort et iherdig arbeid for å tlnne vitrlige medlemmer til
vervene sorn skulle bekles.
A. Leder, for 1 år: Brynhild Geiring - enstemrnig valgt
B. 1 styremedlem for 1 år: Gerd- Ann Andfeassen - enstemmig valgt

1 styremedlem for 2 år: El}y Wolden - enstemmig valgt

C. 3 varamedlemmer for 1 år: Aud Leithe
Edel Ankill
Ann Rigmor Lauritsen

Santlige enstemmig valgt
D. 2 revisorer for I år: Solveig Bernhoft og Liv Eggen -enstemmig valgt

E. Valgnemnd for I år: Roald Riedl, Elly Wolden og Odd Hals- enst. valgt

F Valg av eldrekontakt: Audun Spjell - enstemmig valgt

Til slutt fikk den gienvalgte leder, Brynhild Geiring ordet. Hun takket for

tilliten.Hun overrakte så blomster til kasserer Erik Hakkim som takk for godt

arbeid giennom mange år.

Møtet hevet.
Protokollen underskrevet av Solveig Bernhoft og Roald Riedl.

Rett utskrift

Odd Hals, sekretær


