Årsmøte Krokans venner 2022
Lørdag 14. mai kl. 12:00 - 16:00
Sted: Vemork
VELKOMMEN!

Saksliste
Sak 1

Godkjenning av dagsorden

Sak 2

Konstituering

Sak 3

Årsberetning

Forslag til vedtak:
Innkallingen og dagsorden godkjennes, styret har ikke mottatt tilleggssaker fra medlemmene.

Forslag til vedtak:
Kirsten S. Natvig velges til møteleder
Øyvind Thorsrud velges til referent
Hanne Graaberg og Jørn Anderson velges til protokollunderskrivere

Styret har i 2021 bestått av:
• Kirsten S. Natvig, leder, valgt til 2022
• Øyvind Thorsrud, kasserer, valgt til 2023
• Jørn Anderson, medlem, valgt til 2022
• Bjørn Strander, representant for NIA, valgt til 2022
• Berit Stormoen, medlem, valgt til 2022
• Hanne Graaberg, medlem, valgt til 2023
Valgkomite:
• Morten Jødal døde september 2021, styret fungert etter det
Revisor:
• Harald Gløersen, valgt til 2022
Krokans Venner har som formål å skape oppmerksomhet rundt, og interesse for Krokan.
Det ble holdt dugnad i forbindelse med årsmøtet 2020/2021 helgen 29-30.05-2021
Det har vært holdt to møter med NIA, 13.08.21 og 19.01.22
Det har vært holdt tre styremøter i august, januar, april.
Medlemslisten ble gjennomgått, alle årsmedlemmer ble kontaktet for inngåelse av livsvarig medlemsskap.
Ved årsskiftet hadde Krokans Venner 44 livsvarige medlemmer.
Krokans Venner har en Facebookside med 144 følgere
Nettsidene www.krokansvenner.no holdes oppdatert av Øyvind Thorsrud.
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Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes

Sak 4
•
•
•

Orienteringssaker

Krokan var ikke i drift sommeren 2021.
NIA har etablert septik-tank på Krokan vinteren 2022.
Marispelet 2022 går fra 20. til 23. juli

Sak 5

Regnskap 2021

Revidert regnskap vil framlegges i Årsmøtet.
Nøkkeltall for 2021:
Medlem:
Livsvarig medlem:
Inntekter:

250
2000
2250

Domene og porto:
Dugnad:
Årsmøte og gaver:
Utgifter

-190
-767
-1 250
-2 207

Driftsresultat
Finansposter
Årsresultat

43
-24
19

Ved utgangen av året hadde Krokans Venner kroner 28.978 i banken.
Forslag til vedtak:

Sak 6

Det reviderte regnskapet godkjennes

Budsjett 2022

UTGIFTER
Domeneavgift
Årsmøte
Diverse
SAMLET

kr. 190,kr. 2.000,kr. 3.000,Kr. 5.190,-

Forslag til vedtak:

Sak 7

Budsjettet godkjennes

Aktiviteter 2022

Krokans Venner inviterer til historiefortellinger om Krokan den 14. august kl. 13:00 på
Krokan Turisthytte. Jørn Anderson og Helge Songe vil presentere Krokans historie.
Besøkende inviteres til å dele sine minner og historier fra Krokan.
Forslag til vedtak:

Aktivitetslista godkjennes
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Sak 8

Medlemsverving

Krokans Venner skal bidra til å skape kulturrelaterte eller andre aktiviteter på Krokan.
Krokans Venner kan bistå NIA med nødvendig innendørs og utendørs dugnadsarbeid.
Forslag til vedtak: Medlemmene oppmuntres til aktiv verving til Krokans Venner. Nye navn
sendes til kasserer Øyvind Thorsrud på oyvind@krokansvenner.no /920 23 622 som registrerer medlemmer og sørger for innmelding og kontingentbetaling.

Sak 9

Innkomne saker

Sak fra styret:
Styret foreslår en endring i paragraf 4 i vedtektene for å gjøre rekruttering av styremedlemmer mer deltakende og mindre byråkratisk:
Nåværende ordlyd:
§4 Valg av styre
Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen, på en slik måte at det alltid er ett eller
flere styremedlemmer på valg. Antall styremedlemmer på valg skal være så nær halvparten
som mulig. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, velges nytt medlem i dennes sted bare for
den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.
Forslag til leder og medlemmer av styret kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av venneforeningen, og må være valgkomiteen i hende minst fire uker før årsmøtet. Innstillingen fra valgkomiteen sendes medlemmene med årsmøtepapirene.
Forslag til ny ordlyd:
§4 Valg av styre
Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen, på en slik måte at det alltid er ett eller
flere styremedlemmer på valg. Antall styremedlemmer på valg skal være så nær halvparten
som mulig. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, velges nytt medlem i dennes sted bare for
den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.
Forslag til leder og medlemmer av styret kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av venneforeningen, og må være valgkomiteen i hende minst fire uker før årsmøtet. Innstillingen fra valgkomiteen sendes medlemmene med årsmøtepapirene.
Øvrige saker:
Medlemmene oppfordres til å sende saker til behandling i Årsmøtet innen 30. april 2022 til
styreleder på: kirstensnatvig@hotmail.com / 90 86 82 80.

Sak 10

Valg

Styret har fungert som valgkomité etter september 2021, og vil presentere sin innstilling på
årsmøtet.
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