
Årsmøte protokoll Norges Handikapforbund Halden Aremark 2012 

 
Sak 1 Godkjenning av innkalling 

Vedtak innkalling Godkjent 

 

Sak 2 Godkjenning av saksliste 

Vedtak saksliste Godkjent 

 

Sak 3-1  Valg av Møteleder 

Forslag  Arild Karlsen 

Vedtak Arild Karlsen ble valgt 

 

Sak 3-2  Valg av møtesekretær 

Forslag Anne Karin Johansen 

Vedtak Anne Karin Johansen ble valgt 

 

Sak 3-3 valg av  2 stk til Tellekorps 

Forslag  Ann Kristin Samuelsen og Else Slungård 

Vedtak disse ble valgt 

 

Sak 3-4 valg av to til å skrive under protokoll  

Forslag Bjørg Hov og Bjørg Karlsen 

Vedtak disse ble valgt 

 

Sak 4 -1 Godkjenning av Regnskap 

Følgende hadde ordet Willy Aagaard 

Vedtak regnskapet ble godkjent 

 

 

Sak 5 Årsberetning 

Følgende hadde ordet Anne Karin Johansen, Evy Gunn Hultberg og Turid Eriksen 

Rigmor Amundsen Og Turid Eriksen  var på AOF sitt informasjonsmøte og ikke årsmøte. 

Vedtak årsberetningen ble godkjent 

 

Sak 6 saker til årsmøtet 

 

 

1.Forslag  fra Valgkomiteen: 

For å få en god kontinuitet i hver enkelt komité, foreslår valgkomiteen herved at fra årsmøtet i 

2012 blir halvparten av de som velges til alle komiteer; skal halvparten velges for to år, og de 

resterende medlemmer for et år. 

Antall medlemmer i komiteene vil være forskjellig og det kan derfor bli ulike tall for hvor 

mange som blir valgt for et og to år.  

Det er på samme ordning med valgene i komiteene som for styret. 

 

Styrets innstilling Vi går inn for dette å synes det er en god ide 

 

 Vedtak valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt 

 

 



Forslag nr 2 Fra Valg komiteen 

Årsmøtet 2012 beslutter herved å øke honorarene til hvert styremedlem samt alle medlemmer 

I arrangementskomiteen, kjøkkenkomiteen og besøkskomiteen med minimum 

kr. 200,00 over dagens honorar. 

 

Basarkomiteen mener valgkomiteen er en spesiell og særdeles viktig komité som sikrer 

foreningen viktige inntekter. For denne komiteen ønsker valgkomiteen å foreslå følgende 

honorar: 

 Fast honorar kr. 500,00 til hvert medlem, og i tillegg får komiteen til fordeling i mellom sine 

medlemmer 10 % av basarinntektene. 

 

 

Styrets innstilling  Det er på tide og oppgradere alle godtgjørelsene  når det gjelder 

Kassereren/regnskapsfører så er regnskapsføringen blitt så komplisert  at  dette er en tjeneste 

vi må betale litt for i dag har vi en kasserer som kan dette faget + en leder som jobber med 

dette til daglig. Men nestegang må vi kanskje ut på markede. Men uansett må vi skille mellom 

kasserer jobben og regnskapsføring som i seg selv er et fag 

 
Når det gjelder de 10 % til basar komiteen så ønsker styret at det å sitte ute på basar kan med 

fordel fordeles på flere medlemmer samtidig som bøker kan fordeles rund. Slik at jobben til 

basar komiteen blir mer å administrere.  Styret går derfor imot en 10 prosenten som er 

foreslått. 

 

 

Styrets forslag til godtgjørelser               

 
   forslag på godtgjørelser:               Leder 1500 

                                                         Nest leder  700 

                                                         Kasserer og sekretær  1200 

                                                          

                                                           Styremedlemmer + vara 500 

                                                           Medlemmer av komiteer 500 

 

 

                                                           Regnskapsfører 2799  

 

Vedtak Styrets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer 

 

Forslag 3  fra Styret 

 
Vi gir en solidaritetsgave til regionen i år på 10.000 kr  

 

Vedtak Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 



Sak 7 valg 

Valgkomiteens forslag 
leder:              Turid Eriksen                                     2 år 

Sekretær  Anne Karin Johansen                                2 år                                  

Styremedlem    Marit Saksæther                               2 år 

Styremedlem Magni Anita Olsen                               2 år 

 

1 fastmøtende vara     Evy Gunn Hultberg                 1 år        

2 vara                         Odd Bergquist                          1 år  

3 vara                         Bjørg Karlsen                           1 år 

 

Arrangement komiteen  1  Ann Kristin Samuelsen     2 år 

                                        2  styret får i oppdrag å finne en  til neste medlems møte 

 

Kjøkkenkomiteen        1     Bjørg Simensen                  1 år 

                                     2     Myrna Windahl                   2 år 

                                     3     Kari Gustavsen                    1 år 

                                     4      

Basar komiteen               

                                     1     Inger Johanne Sæther    1 år 

                                     2     Bjørg Karlsen                 2 år 

                                     3     Evy Gunn Hultberg        2 år    

                                     4      Bjørg Simensen             1 år 

                                            

                       

Besøkskomiteen          1      Evy Gun Hultberg           2 år 

                                     2    Kari Gustavsen                   1 år 

                                     3     Inger Johanne Sæther        2 år 

                                     4     Bjørg Karlsen                     1 år 

                                      

 

Revisor                          1     Rolf Pettersen                    2 år 

2 Berit Sørensen                   1 år 

  

 

Vedtak valgkomiteens forslag enstemmig valgt 
 

Valgkomité: 

Forslag  Reidar Kvåle, Rigmor Amundsen og  Svein Åge Johansen vara  Marit Saksæther 

Vedtak disse ble valgt 

 

Lederen Takket for godt møte og overrakte blomster til de som gikk ut av styret og Utvalg 

 

                                                                                              Årsmøte ble hevet 18.45 

 

_____________________                                                      ______________________ 

Arild Karlsen                                                                             Anne Karin Johansen 

Møteleder                                                                                Sekretær 

___________________                                                           _______________________ 

Bjørg Hov                                                                                   Bjørg Karlsen 


