Referat – Årsmøte i Ny Kurs
Sted: House of foundation
Tid: Torsdag 22.11.2018, kl 19
14 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Åpning ved leder Trond Martinsen
Konstituering
a) Innkalling og agenda godkjent
3. Valg av dirigent og referent
a) Dirigent: Tore Skjelstadaune
b) Referent: Christian Clasén
1.
2.

Årsberetning:
) Tore Skjelstadaune leste gjennom årsberetningen.
) Ingen kommentarer
a) Årsberetningen godkjent
5. Regnskap
) Kommentar fra kontoll- og revisjonskomitéen: Regnskapet fremstår litt rotete, men
anbefales godkjent.
a) Regnskapet godkjent av årsmøtet.
6. Innkomne forslag til vedtektsendringer
Paragraf 5-1 endres til «Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av 1. kvartal»
Paragraf 6-2 flyttes til ny paragraf 5-6
Paragraf 7-1, første setning endres til: « Partiets styre består av 8 medlemmer og 3
varamedlemmer»
Paragraf 8-9 tas ut av vedtektene.
) Forslag til vedtektsendringer godkjent av årsmøtet.
7. Handlingsplan
) Tore Skjelstadaune leste gjennom handlingsplanen.
a) Kommentar fra leder: Mye av arbeidet I handlingsplanen er selvsagt allerede I gang.
. Vi har en uavhengig representant I bystyret som er medlem hos oss. Derfor
jobber vi med alternativt budsjett, som skal legges fram med en del
verbalforslag I bystyret.
. Handlingsplan godkjent av årsmøtet.
8. Budsjett herunder fastsettelse av kontingent
) Ingen forslag om endring av kontingent.
) Budsjett legges fram på neste årsmøte.
9. Valgkomitéens innstilling:
) Lars Jegleim presenterte valgkomitéens innstilling:
a) Innstilling utdelt på årsmøtet.
b) Det ble foretatt noen endringer:
a. Pia Reier ble flyttet opp som vara til styret i hht vedtektsendringen om 8
styremedlemmer og 3 varamedlemmer under pkt.6.
b. Lena Skjelstadaune ble varamedlem i kontroll- og revisjonskomitéen.
c. Styret og valgkomitéen rekrutterer ytterligere ett varamedlem til kontroll- og
revisjonskomitéen, som velges på første medlemsmøte i 2019.
c) Valgkomitéens innstilling med endringer er vedtatt av årsmøtet.
4.

d) Styret består av følgende personer etter årsmøtet 2018:
Leder: Trond Marthinsen
Nestleder: Arild Svenson
Sekretær: Renate S Andreassen
Kasserer: Tore Skjelstadaune
Medlem: Torger Stensrud
Medlem: Christian Reinholdt Clasen
Medlem: Anne Stanghov
Medlem: Per Vorum
Varamedlem: Therese Bakkevig
Varamedlem: Pia Eva Irene Reier
Varamedlem: Egil Jegleim
Revisjon og kontrollkomiteen:
Leder: Kristian Hjortkjær Hansen
Medlem: Per Arild Simonsen
Varamedlem: Lena Skjelstadaune
)

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne nominasjonskomité.

