
LOP Bergen og omland
Protokoll fra flrsmste tirsdag2T.januar 2015

H.1245 - 1400 pi hotell Norge
Antall fremmstte; 34

Sak 1: a) .A.pning og godkjenning av innkallingen.
Leder Gunda Sparre ipnet motet og orienterte om kunngjoring og utsendelse av
saksdokumenter til motet.

Vedtah: Innkallingen godkjennes.

b) Valg av folgende irsmstefunksjonerer
Det skal velges msteleder, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere.

Vedtak: Falgende ble valgt:
Msteleder: Karin -Marie Flo
Karin- Marie Flo overtok deretter ledelsen av irsmstet.

Referenter: Aud Toppe Christensen og Kirsten Utaaker
Tellekarps: Turid Falch agConnie Moberg
Protokollunderslrrivere : Oystein Falch og Marit Steffensen

Sak 2: Arsmelding for 2014
Styrets sekretrer Aud Sunde Reiso la frem irsmeldingen ved A lese hoyt for irsmstet
pkt.l - 4, forste liqie av pkt. 5, punktene 6 - 8, samt Konklusjon. Leder Gunda Falao
Sparre kom med folgende merknad: Nederst s. 6 i Arsmeldingen er folgende falt ut:
"Det er representasjon i Fylkeseldreridet ogsi fra folgende kommuner: Os, Fusa, Fjell,
4rkoy og Osteroy". Arsmctet hadde ingen ovrige kommentarer til meldingen.

Yedtah: Arsmeldingengodkjennesmed.wennevntetillegg.

.4rsmeldingenfra Twknmiteen ble deretter tatt til ettewetning.

Sak 3: Revidert regnskap for kalenderfuet20l{
Kasserer Ragnhild Toft giL* detaljert gjennom regnskapet og balansen. Regnskapet
for 2014 er giort opp med et underskudd pi kr. 3390,-. Msteleder leste deretter opp
revisjonsberetningen. Det kom ikke frem kommentarer eller sporsmil fra salen.

Vedtak: Detfremlagte regnskapet godkjennes som LOP Bergen og omland
sitt regnskapfor 2014.

Sak 4: Saker som medlemmene har tatt opp
Det er ikke kommet inn noen saker.

Sak5: Sakersomstyrettaropp
Yedtektsendringer.
A)Vedtektenes $ 5: Styret.
Styret har bestitt av leder og seks styremedlemmer - og i tillegg tre varamedlemmer.
Styret foreslir i redusere antallet styremedlemmer til fire, slik at det totale tallet blir
&tte: Leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer.
Ingen tok ordet til saken, og styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Antall styremedlemmer i LOP Bergen og omland reduseresfra seks tilfirefra ogmed
drsmatet 2015.

B) Vedtektenes $ 4: Ansmotet.
Som en konsekvens, og for 6 vere i samsvar med endringen i sak 5 punkt A, mi ogsi
$ 4 punkt 6 "Arsmstet skal velge" endres. Ingen i salen tok ordet til saken. Styrets
fremlagte forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtnk:

Snk 6:

Vedtsk:

Snk ?r

Vedtak:

Sak 8A:

Yedtnk:

Sak 8Br

Vedtuk:

Lokallagnedtektenes $ 4 punh 6 ".Crsmste skal velge" endresfra "tre
styremedlemmerlor to dr" til "to styremedlemmerfor to dr" fra og med drsmote
2015.

Okning av lokallagskontingenten
St1'rets leder Gunda Falao Sparre la frem saken, og presenterte styrets forslag til
vedtak. Uten kommentarer fra salen ble forslaget tatt opp til votering, og enstemmig
vedtatt.
Lokallagskantingentenfor LOP Bergen og omland akes til lrr. 150,-fra og med 2015.

B udsj ett for s tyrepe ria den 0 1. 0 I J 5 til 3 1. I 2. I 5
Kasserer la frem rammebudsjett for z0ll.Irammebudsjettet er okning av
lokallagskontingenten (vedtatt i sak 6) lagt inn. Det kom ikke frem kommentarer til
budsjettet.
Detfremlagteforslag til budsjettet tas til orientering.

Valg
Valgkomiteens leder la frem komiteens innstilling. Msteleder gjennomforte deretter
valget. Valgresultatet ble i sin helhet i samsvar med valgkomiteens innstilling.
Leder:
Johsnnes Bolstad

To styremedlemmer:
I{illy Jan Lanne
Ragnhild Victoria Tafr

Varamedlemmer:
Annelise Olsen
Connie Moberg
Ole Konrad Ekerhavd

Revisor
Wilty Gustafson
Yararevisnr

Bjorg Rssrnussen

Valg av valgkomite.

valgt ved akklamasjon

gi envalgt ved akhlamnsj on
valgt ved akklantasjon

valgt ved akhlarnasjon
gi envalgt ved shklamilsj on
gi envulgt ve d akklamasj on

gj envalgt ved skklsmasj on

gi envalgt ved akklqmasj on

Kirsten ljtaaker
referent

Leder Gunda Falao Sparre la frem styrets forslag til valgkomite:
Oystein Falch, Gunda Falao Spaffs, Anne-Karin Davidssn
Varamedlem: Svein Njaastad
Styrets forslag til valgkomite ble valgt ved akklamasjon.
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protokol lunderskriver

Christensen
referent


