
Protokoll fra behandling av årsmøtesaker i
Telepensjonistenes forening Haugesund 2021, uten
fysisk møte.

Saksliste:
1 . Valg av dirigent og sekretær + 2lil å underskrive protokollen

a. Sekretær Marit Sandve [Myrland
b. Til å underskrive protokoll:Aud Wenche Dyrseth og Bjørg Hetland

2. Arsmelding
3. Regnskap 2020 og budsjett2}21
4. lnnkomne forslag
5. Vedtekter
6. Kontingent
7. Honorar
8. Valg

Behandling av årsmøtesakene ble gjennomført uten fysisk møte iht
retningslinjene

Leder hadde sendt ut melding med mulighet for medlemmene å fremme saker
til behandling. Frist 25.01.21.
lngen saker var mottatt innen fristen.

lnnkalling til årsmøte med alle dokumenter ble sendt digitalt, samt pr brev til de
medlemmene som ikke har epostadresse, til medlemmene pr 27.01.21. Frist for
kommentarer eller innsigelser var satt til 10. februar.

2. Sak 1: Valg av dirigent og sekretær + 2 tt å underskrive protokollen
Sekretær: Marit Myrland, til å underskrive:Aud Wenche Dyrseth og Bjørg
Hetland.
lngen merknader var kommet inn til saken

Sak 2: Arsmelding
lngen merknader var kommet inn til saken

Sak 3 Regnskap 2020o9 budsjett 2021
lngen merknader til saken

Sak 4: lnnkomne forslag.
lngen forslag var kommet inn

Sak 5: Vedtekter
Det var ikke fremmet forslag til endring av vedtekter

Sak 6: Kontingent
Det forelå ikke forslag til endring av kontingent. Kontingenten
opprettholdes med kr.200,- pr. medlem pr. år.



Sak 7: Honorar
Det forelå ingen endring i styrehonorarer.
Honorar opprettholdes som følger: leder kr. 1500,-, kasserer kr. 1250,-,
styremedlem kr.750,-.

Sak 8: Valg
Følgende innstilling og valg av nytt styre

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Revisor:

Jacob Rørgo Utvik
Anne E Stødle

Marit Sandve Myrland
Svein H Andersen
Magnar Johannessen
Berit Gabrielsen

Solbjørg Norem
Per Arne Steinstø
Kåre Westerlund

Svein Sandve
Alf Gunnar Stueland

(ikke på valg)
(ny 2 år)

(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ny,2 år)
(gjenvalg 1 år)

((«
(gjenvalg - 1 år)

(gjenvalg 1 år)
(gjenvalg 1 ar)

Kaffekomite: Jannik Øye og Karin Li (gjenvalg 1 år)

Vararevisor:

Valgkomite: (ny, 1 år)
(ny, 1 år)

Det forelå ingen andre forslag eller innsigelser til valget. Samtlige anses dermed
som valgt og utgjør dermed det nye styret.

Styret takker de som går ut av tillitsverv, nestleder Terje Medby og valgkomite
Eldrid Vea Fiskaaen og Britt Badawy. De vil få sin oppmerksomhet som takk for
innsatsen.

Jacob Rø rgo Utvik Marit Sandve
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