
Protokoll Årsmøte i Molde avdeling 31.01.2020 
Årsmøtet ble avholdt på Syd West i Molde med påfølgende vinsmaking. 

 Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden 

Det var ingen kommentarer til innkallingen, saklisten eller dagsordenen 

Vedtak: Innkalling, sakliste og dagsorden ble godkjent. 

1. Valg av ordfører

Bjørge Stavik ble foreslått som ordfører for årsmøtet.

Vedtak: Bjørge Stavik ble valgt til ordstyrer. 

2. Protokollfører og underskrivere

Lene Johansen ble foreslått som protokollfører.

Gunnhild Liva Austvoll og Martin Hammerø ble foreslått til å signere protokollen.

Vedtak: Lene Johansen ble valgt som protokollfører. Gunnhild Liva Austvoll og Martin 
Hammerø ble valgt til å signere protokollen. 

3. Stemmeberettigede

23 stemmeberettigede tilstede ved årsmøtets start. Ingen møtte med fullmakt.

4. Årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått av ordstyrer.

I perioden har avdelingen hatt en økning på 21 medlemmer sammenlignet med forrige 
periode. 

Avdelingen var i anledning avdelingens 100-årsjubileum vertskap for Teknas 
Representantskapsmøte i 2019. I tillegg har avdelingen feiret seg selv ved å ha et eget 
jubileumsarrangement for medlemmene. Det har vært avholdt 11 arrangement for 
avdelingens medlemmer og avdelingen har deltatt aktivt i lokal finale i First Lego League. 

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent. 



5. Årsregnskap

Det var budsjettert med et forbruk av egenkapital på 75 000,-, totalt endte regnskapet på et 
forbruk på 145 000,-. Avdelingen hadde 10 000,- utestående hos Ålesund avdeling. Disse 
kommer som inntekt på regnskapet for 2020, og er ikke regnet inn i årets regnskap. 

Å feire at avdelingen fyller 100 år har tært på økonomien, men avdelingen har fortsatt god 
økonomi og styret ser foreløpig ingen årsak til å øke medlemskontingenten. 

First Lego League er i år ikke ført i regnskapet. 

Informerte om at regnskapsbehandling overføres til Tekna sentralt. 

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent med revisors kommentarer. 

6. Handlingsplan

Handlingsplanen ble presentert for årsmøtet. Det var ingen kommentarer til foreslått 
handlingsplan. 

Vedtak: Handlingsplanen ble godkjent. 

7. Budsjett

Budsjettet ble presentert med et planlagt forbruk av egenkapital på 2300 kroner.

Det var ingen kommentarer til foreslått budsjett.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent. 

8. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Bjørge Stavik innstilles som leder for ett år.

Vedtak: Bjørge Stavik ble enstemmig valgt.

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer:

Anne Sofie Krakeli innstilles som styremedlem for 2 år.

Thomas Hannasvik innstilles som styremedlem for 2 år.

Torill Hollingsæter Schønning innstilles som styremedlem for to år.

Vedtak: Anne Sofie Krakeli, Thomas Hannasvik og Torill Hollingsæter Schønning ble 
enstemmig valgt. 



c) Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Hallvard Matheson Rangnes og Ole Magnus Hjellset innstilles som revisorer.

Vedtak: Hallvard Matheson Rangnes og Ole Magnus Hjellset ble enstemmig valgt.

d) Valgkomiteens innstilling på valgkommite:

Thomas Aurdal og Kine Barbala innstilles som valgkomite.

Vedtak: Thomas Aurdal og Kine Barbala ble enstemmig valgt.
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