
 
 

 

Referat fra Generalforsamling/Årsmøte i Tekna Ålesund 
avdeling 
 
Fredag 2. februar 2023 kl. 18:00 
Sted : Fjellstua Aksla + Teams (Digitalt) 
 
Årsmøtet ble avholdt på Fjellstua Aksla og digitalt ved bruk av Teams.  
 

Sak 1 Registrering av stemmeberettigede  
 Registrering av stemmeberettigede. 34 registrerte medlemmer fysisk, 2 
medlemmer på Teams. Totalt 36 stemmeberettigede. 

 
Sak 2 Godkjenning innkalling og saksliste 
 Godkjent av generalforsamling. 
 

Sak 3 Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne 
protokollen 
 Følgende ble godkjent av generalforsamling: 
 Ordstyrer:   Barbro Holm 
 Referent:   Eirik Aunemo 
 Undertegne protokoll: 
 Lina Austigard 
 Marianne Ulvenes-Mjelva 
 

Sak 4 Styrets årsberetning 2022 
 Barbro går gjennom styrets årsberetning for året 2022. På nyåret er det 
registrert 1045 medlemmer pr. 1/1-23, en oppgang på 69 medlemmer fra året før. I 
løpet av 2022 ble det arrangert 6 styremøter og det ble avholdt totalt 8 
arrangementer (ett arrangement ble avlyst). 
 
 

Sak 5 Regnskap 2022 
Tore Erling oppsummerer regnskap for 2022. Tekna Ålesund hadde for året 

2022 budsjettert med et underskudd på 47 500,-, men årsresultatet viste et 
overskudd på ca. 65 000,-. Årsaken til dette overskuddet kommer som følge av større 
inntekter enn budsjettert for avdelingskontigent og større inntekter for egenandel til 
arrangementer, i tillegg til at det er blitt brukt mindre enn budsjettert. 
Kontantbeholdning ligger nå på 399 142,-. 

Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer og tok årsregnskapet til 
etterretning. 



 
 

Sak 6 Budsjett 2023 
Tore legger frem forslag til budsjett for 2023. Styret foreslår et budsjett med et 

underskudd på 18 100,-. Det legges vekt på at det skal arrangeres flere sentralgitte 
kurs. 
 
Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer og tok budsjettet til etterretning. 
 

Sak 7 Fastsetting av kontingent 
 Styret foreslår at kontigentsatsen holdes uendret på 168 kr. 
 
Godkjent av generalforsamling. 
 
Sak 8 Valg 
Leder presenterte valgkomiteens forslag til styret og vararepresentanter. 
 

Styreleder: Barbro A.V. Holm (gjenvalg)  
 

Nestleder, kasserer og styremedlemmer: 
Anders Madsen (gjenvalg) 
Tore Erling Aarseth (gjenvalg) 
Irina-Emily Hansen (gjenvalg) 
Hanna Fylling Ellingseter (ny) 
 

Varamedlemmer: 
 Jan Ove Valvik Sivertstøl (gjenvalg) 
 Hans Olav Slotte (ny) 
 

Representantene ble valgt uten motkandidater. Resten av styret blir konstituert på 
første styremøte.  
 

Valgkomite: 
Kaja Jonsvik Aarskog (gjenvalg) 
Tonje Vedde Fiskerstrand (ny) 
Eirik Aunemo (ny) 
 

Representantene ble valgt uten motkandidater. 
 

Revisorer: 
Terje Tvedt (gjenvalg) 
Lars M. Fugledal (gjenvalg) 
Ottar L. Osen 1. vara (gjenvalg) 
 

Representantene ble valgt uten motkandidater. 
 

Valg av R-møterepresentanter 
   
Årsmøtet vedtar å gi styret fullmakt til å velge representanter til R-møte til neste 
styremøte. 



 
 

Sak 9 Eventuelt / innspill til styret 
 
Innspill til styret 
Ingen kommentarer/innspill 

  
 
Eirik Aunemo 
Styremedlem/sekretær  
 
 
 
 
 
 
 
Lina Austigard       Marianne Ulvenes-Mjelva 
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