Landslaget for off. pensjonister (LOP) Gjøvik og omland lokallag
PROTOKOLL – ÅRSMØTET 2019
LOP Gjøvik og omland avholdt årsmøte i «Peisestua» på Viken Musikkfolkehøyskole, Gjøvik,
21. februar 2019 kl. 12.00. 18 medlemmer møtte fram på årsmøtet.

1. Åpning
Lise Sandberg innledet med «Sov du vesle spire ung» på pianoet.
Leder, Kjell Mellemberg, ønsket velkommen med noen takkens ord til styret for en godt utført jobb
gjennom året og til medlemmene som har vært flinke til å slutte opp om medlemsmøtene.

2. Årsmøtet
a. Konstituering
Liv Rehn ble valgt som dirigent og hun takket umiddelbart for tilliten, og åpnet årsmøtet.
Innkalling og sakliste godkjent
Referenter: Dagny Liaklev og Dag Buhaug
Underskrivere av protokollen: Solveig Dahlby og Stein Erik Johnsen
b. Årsmelding 2018
Sekretær Dag Buhaug leste årsmeldingen. Det framkom ingen merknader til denne.
Styret har i 2018 bestått av:
Kjell B Mellemberg, leder
Liv Rehn Berger, nestleder,
Dag Buhaug, sekretær
Lise Sandberg, kasserer
Brit Øgaard Birkeland, styremedlem
Varamedlemmer:
1. Synnøve Røsok
2. Reidunn Torp
Revisor: Ole Wilhelm Kavli
c. Regnskap
Kasserer la fram regnskapet som viste et overskudd på kr 709,06, og med
beholdning kr 36.101,29.
Regnskapet er revidert av Ole Wilhelm Kavli, og ble enstemmig godkjent.

d. Budsjett
Kasserer la fram et rammebudsjett for 2019 med inntekter på totalt kr 67 800,- og utgifter
kr 66 800,-.
Budsjettet ble enstemmig godkjent.
e. Valg
Det nye styret:
Kjell Mellemberg, leder (gj.v)
Liv Rehn Berger (gj,v)
Dagny Liaklev (ny)
Lise Sandberg (ikke på valg)
Brit Øgaard Birkeland (gj.v)
Varamedlemmer:
1. Synnøve Røsok (gj.v)
2. Reidunn Torp (gj.v)

1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1år

Revisor: Ole Wilhelm Kavli (gj.v) 1 år
Valgkomité: Det nye styret kommer med til forslag til denne i god tid før neste årsmøte.
Styret konstituerer seg selv.
f. Innkomne saker:
Ingen saker var innmeldt.
Dirigenten takket for seg, og leder takket for godt gjennomført årsmøte før han overrakte
blomster til avtroppende sekretær.

3. Bevertning og utlodning
Det ble servert kaffe/ te og snitter samt marsipankake til kr 125,- pr person. Gevinstene var som
vanlig mange, og åresalget gikk godt.

4. Allsang og humor
Lise Sandberg spilte til allsangen og Kjell Mellemberg skapte god stemning da han leste «Vokt
dem for hunden» av Oskar Braaten.
.

5. Avslutning.
Vi avsluttet møtet med å synge «Gjev meg handa di ven» før leder takket for et godt årsmøte og
ønsket alle vel hjem.
Dag Buhaug, referent

Dagny Liaklev, referent

