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Protokoll Årsmøte i Molde avdeling 11.03.2022 

Årsmøtet ble for avholdt som et hybrid arrangement. Enkelte deltakere deltok digitalt, 

resten fysisk. Avstemninger og opprop ble gjort ved hjelp av GoPlenum. 

 

1. Konstituering av møtet 

1. Registrere stemmeberettigede medlemmer 

Det ble gjennomført digitalt opprop. 31 stemmeberettigede stilte. Ingen 

møtte med fullmakt 

2. Godkjenne innkalling og dagsorden 

Det var ingen kommentarer til innkallingen eller dagsordenen. 

 Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

3. Velge ordstyrer 

Thomas Hannasvik ble foreslått som ordfører for årsmøtet. 

 Vedtak: Thomas Hannasvik ble valgt til ordstyrer. 

4. Velge protokollfører 

Lene Kristine Johansen ble foreslått som protokollfører for årsmøtet. 

 Vedtak: Lene Kristine Johansen ble valgt til protokollfører. 

5. Velge to protokollunderskrivere 

Michael Røberg Eklo og Ingvild Hals Hauge ble foreslått til å signere 

protokollen for årsmøtet. 
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 Vedtak: Michael Røberg Eklo og Ingvild Hals Hauge ble valgt til å 

signere protokollen. 

 

2. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning 

1. Behandle årsberetningen for 2021 

Årsberetningen ble gjennomgått av ordstyrer. 

I perioden har avdelingen hatt en økning på 35 medlemmer sammenlignet 

med forrige periode. 

2021 ble også preget av Koronapandemien, og de aller fleste planer om 

arrangement måtte endres. Vi klarte å få gjennomført to kurs for 

avdelingens medlemmer og avdelingen har deltatt aktivt i lokal finale i First 

Lego League. 

 Vedtak: Årsberetningen ble godkjent. 

2. Behandle årsregnskapet for 2021 

Det var budsjettert med et forbruk av egenkapital på 2300,-, totalt endte 

regnskapet på et overskudd på 40 852,-.  

Regnskapet bærer preg av liten aktivitet grunnet Koronapandemien. 

Høyere inntekter via kontingent enn utgifter til arrangement medfører 

overskudd. 

First Lego League er i år ført i regnskapet. 

 Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent. 

3. Behandle revisjonsberetning for 2021 

Revisorattest for 2020 og 2021 ble fremlagt. 

Det ble kommentert et avvik i revisorregnskapet rundt avstemming mellom 

medlemskontingent. Dette stammer fra før overgangen fra lokalt førte 

regnskap til at Tekna sentralt fører regnskapet. Da ble avregningen for 

3.tertial bokført i Tekna i 2019, men ble ikke rukket avregnet/bokført i 

avdelingene før januar året etter. 

 Vedtak: Revisorattest for 2020 og 2021 ble godkjent. 

3. Behandle forslag til prioriterte oppgaver, budsjett og kontingent 

1. Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2022 

Styrets prioriterte oppgaver ble presentert for årsmøtet. Det var ingen 

kommentarer til de foreslåtte oppgavene. 

 Vedtak: De prioriterte oppgavene for 2022 ble godkjent. 
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Møte: Årsmøte Molde avdeling 2022 

Møtedato: 11.03.2022 

2. Behandle styrets forslag til budsjett for 2022 

Styrets forslag til budsjett ble presentert for årsmøtet. Det var ingen 

kommentarer til det foreslåtte budsjettet. 

 Vedtak: Budsjettet for 2022 ble godkjent. 

3. Fastsette avdelingskontingent for 2023 

Styrets foreslo å beholde dagens kontingent. 

 Vedtak: Kontingenten ble besluttet uendret. 

4. Behandle andre saker 

1. Behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt 

Det var ikke kommet inn andre saker. 

 Vedtak: Tas til orientering. 

5. Behandle endringer i vedtektene 

Det var ikke kommet inn forslag til endring av vedtektene. 

 Vedtak: Tas til orientering. 

6. Valg 

1. Valg av leder 

Bjørge Stavik innstilles som leder for ett år. 

Vedtak: Bjørge Stavik ble enstemmig valgt. 

2. Valg av styremedlem(er) 

Anne Sofie Krakeli, Thomas Hannasvik og Ingvild Hals Hauge innstilles 

som styremedlemer for 2 år. 

Dag Sverre Grønmyr innstilles som styremedlem for 1 år (erstatter Lene 

Kristine Johansen som ønsker å trekke seg). 

Vedtak: Anne Sofie Krakeli, Thomas Hannasvik, Ingvild Hals Hauge og 

Dag Sverre Grønmyr ble enstemmig valgt. 

3. Valg av valgkomité 

Kine Barbala og Thomas Aurdal innstilles som valgkomite. 

Vedtak: Kine Barbala og Thomas Aurdal ble enstemmig valgt. 

4. Valg av representanter til Teknas representantskap 

Dag Sverre Grønmyr innstilles som avdelingens representant. 

Vedtak: Dag Sverre Grønmyr ble enstemmig valgt. 
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Møte: Årsmøte Molde avdeling 2022 

Møtedato: 11.03.2022 

5. Valg av vararepresentanter til Teknas representantskap 

Thomas Hannasvik, Anne Sofie Krakeli og Ingvild Hals Hauge innstilles 

som første, andre og tredje vararepresentant. 

Vedtak: Thomas Hannasvik, Anne Sofie Krakeli og Ingvild Hals Hauge 

ble enstemmig valgt som innstilt. 

 

 

Molde 11.03.2022 

 

 

Michael Røberg Eklo Ingvild Hals Hauge 
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