
 

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GLÅMDAL LOKALLAG  

Tirsdag 22. mars 2022 i Sanitetens hus, Kongsvinger 

Antall frammøtte: 26 medlemmer. 

Saksliste: 
1.Åpning 
2.Godkjenning av innkalling og saksliste 

3.Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen 

4.Godkjenning av styrets årsmelding 

5.Godkjenning av revidert regnskap 

6.Fastsetting av lokallagskontingent 

7.Godtgjøring til styret 

8.Forslag til budsjett for inneværende år 

9.Halvårsplan 2022 

10.Saker meldt av medlemmer innen 15.03.22 

11.Valg 

12.Avslutning 

 

1 – Åpning 

Leder Guro Tukun ønsket velkommen. 

 

 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Leder leste sakslista. 

Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

 3 – Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen 

Forslag om Guro Tukun som dirigent, Liv Østbøll som sekretær og Sylvia Birkelund og Audny 

Mydland som protokollunderskrivere. 

Vedtak: Forslagene enstemmig godkjent. 

 

 4 – Godkjenning av styrets årsmelding 

Årsmeldingen ble lagt fram av sekretær Liv Østbøll. 

Vedtak: Årsmeldingen godkjent uten bemerkninger. 

 

5 – Godkjenning av revidert regnskap 

Kasserer Åshild Strønen Pedersen redegjorde for regnskapstallene. Revisor Øivind Torgersen 

har revidert og godkjent regnskapet. 

Vedtak: Regnskapet for 2021 enstemmig godkjent. 

 

 



 

 

6 – Fastsetting av lokallagskontingent 

Styret foreslår at kontingenten forblir uendret – kr 400,-, hvorav kr 280,- går til LOP sentralt 

Medlemmer av Norsk Sykepleierforbund betaler kun kr 120,- til lokallaget. Dette fordi NSF 

har egen avtale med LOP sentralt. 

Et av medlemmene bemerket den skjeve fordelingen av kontingenten mellom LOP og 

lokallaget; noe flere av medlemmene sa seg enige i. 

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

7 – Godtgjøring til styret 

Vedtak: Styret godtgjøres med til sammen kr 10 000,- i 2022. Honoraret fordeles på styre- og 

varamedlemmer etter arbeidsbyrde, og tas ut som tilskudd i forbindelse med turer og andre 

arrangementer. 

 

8 – Forslag til budsjett for inneværende år 

Kasserer Åshild S. Pedersen redegjorde for budsjettallene.  

Styret har foreslått at årets pengegave på kr 10 000,- går til aktivitetssenteret «Huset», som 

skal fremme alternativ kultur gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer for ungdom og 

voksne. 

Hun informerte videre om at styret i møte den 9. mars hadde vedtatt at tilskuddet fra Orion 

på kr 12 000,- skulle gå til Nødhjelp til Ukraina gjennom Røde Kors. Begge forslagene ble 

applaudert av møtedeltakerne. 

Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt. 

 

9 – Halvårsplan 2022 

Styrets forslag: 

22. mars: Årsmøte 

27. april: Omvisning og informasjon om Werenskioldutstillingen «Hjemland», som viser 

en del av verkene maleren testamenterte til Kongsvinger. Etter omvisningen 

spiser vi en lett lunsj på festningen. 

7. mai: Tur til Oslo Nye Teater og musikalen «Så som i himmelen» med bespisning på 

Olavsgaard før forestillingen. 

15. juni: «Ut i det blå» - eller til kjent bestemmelsessted. 

 

Leder informerte om planen og spurte spesifikt om den årlige «Ut i det blå»-turen fortsatt 

skal gå til ukjent sted, eller om de ønsket å vite målet for turen. Alle stemte for ukjent mål. 

Vedtak: Halvårsplanen enstemmig vedtatt. 

 

10 – Saker meldt av medlemmene 

Ingen saker mottatt innen fristen 15.03.22 

 

11 – Valg 

Det sittende styret har flere ganger gitt uttrykk for at de ønsker nye koster velkommen til å 

overta. Leder leste vedtektenes §12 om Oppløsning, som vil være alternativet hvis ingen er 

villige til å påta seg styreverv. 



 

 

Valgkomiteen har prøvd å overtale og motivere som best de kan, og har fått nye kandidater  

til noen av vervene. 

 

Etter en del diskusjon fremmet Jan Pedersen følgende forslag til ny leder:  

Jorunn Pedersen velges til leder for ett år. 

Forslaget vedtatt ved akklamasjon 

 

Resterende styre kom på plass etter hvert og vil se slik ut i kommende årsmøteperiode: 

 

Verv Navn Funksjonstid Merknader 

Leder  Jorunn Pedersen 1 Ny 

Styremedlem Åshild S. Pedersen 1 Gjenvalg 

Styremedlem Guro Tukun 2 Ny 

Styremedlem Tore Hagvin 2 Ny 

Varamedlem Bitten Sandberg 1 Gjenvalg 

Varamedlem Anne Dystland 1 Ny 

Varamedlem Berit Sjølie Nilsen  1 Ny 

Revisor Øivind Torgersen 1 Gjenvalg 

Valgkomité Else Melby 1 Gjenvalg 

Valgkomité Gun-Marit Hess 1 Ny 

 

12 Avslutning 

Etter den formelle delen var over, fikk møtedeltakerne servert styrets tradisjonelle  

fargerike, sunne lunsj; noe alle setter stor pris på. Helt til slutt var det åresalg og utlodning. 

 

 

 

Kongsvinger, 2. april 2022 

 

 

 

___________________ 

Guro Tukun  

     leder 

 

 

____________________________   __________________________ 

                Sylvia Birkelund                 Audny Mydland 


