
Årsmøte i UL Daggry 
Torsdag, 14. februar 2013, kl. 19.00-20.35 på Steinrøys 

tilstede: 13 medlemmer (inkl. styret) 

 

 

 

1. Åpning av årsmøtet 

Forslag til underskrivere av protokoll: Geir Johansen og  Ingvild Gjølstad 

Forslag til referent: Ann Marit Flågeng 

Forslag til ordstyrer: Britt Nancy Westgaard 

Alle forslag enstemmig vedtatt. 

Ingen kommentarer til innkalling, som ble utsendt elektronisk via alternliste og pr. post til 

medlemmer som ikke har epost. 

 

2. Årsmeldinger 

Styrets årsmelding ble opplest av styreleder Britt Nancy. 

Kommentarer til årsmelding: 

Utdeling av pengebeløp til andre lag/foreninger i bygda fra laget må nøye gjennomtenkes da 

ikke alle ønsker at midler innsamlet til UL Daggry skal komme andre foreninger til gode. 

Det ble også ytret ønske om å vite hvem som fikk midler og til hva og dette ble orientert om  

på årsmøtet. Navn og beløp ble publisert i lagsavisen Heimhug høsten 2012. 

For øvrig godkjent. 

 

Årsmelding fra teatergruppa ble opplest av Mette Oddny Røbergeng. 

Kommentar til årsmelding: 

Karianne heter nå Gregersen til etternavn. 

For øvrig godkjent. 

 

Årsmelding for driftsgruppa ble opplest av Arnstein Remmen. 

Godkjent uten kommentarer.  

 

Årsmelding for Idrettsgruppa ble opplest av Øyvind Snefjellå. 

Godkjent uten kommentarer. 

 

3. Regnskap 2012 

Regnskap for styret ble gjennomgått av Ketil Røbergeng 

Anmerkning til regnskapet: 

Diverseposten bør være minst mulig og ønskes oppdelt slik at det opprettes en egen 

investeringspost (da store deler av beløp som er lagt dit gjelder innkjøp av varmepumper og 

el-installasjon.) Det kan være viktig i forhold til bl.a. søknad om momsrefusjon som man 

kan få på dette. 

Det ønskes også tilføyd en note om at leieinntektene egentlig er kroner 14500 mer enn det 

som fremgår av regnskapet pga. forsinket utsending av fakturaer. For ettertiden vil 

innkrevingen bli effektivisert, noe som ble kommentert som viktig slik at leieinntekter 

kommer inn i regnskapet for det året leieforholdet har vært. 

Overføring av overskudd fra revy gjelder revy 2011. Overføring for revy 2012 er overført i 

2013. Kommentar på at inntekter fra Andeløp 2012 er Afterduck lagt under tilstelninger, 

mens det i 2011 var sammenslått med inntekter fra selve andeløpet. 

For øvrig funnet i orden etter revisjon og godkjent av årsmøtet. 

 

Regnskap for Idrettsgruppa- orientering fra Øyvind Snefjellå. 

Ettersom kasserer er flyttet ut av bygda har det vært vanskelig å skaffe utskrifter fra banken 



og det er derfor ikke laget noe regnskap for 2012. Det er for øvrig ikke noe overskudd i 

idrettsgruppa, som drives med utgangspunkt i balanse. Ny kasserer må velges og årsmøtet 

vedtar at idrettsgruppa selv kan sørge for å peke ut ny kasserer. Fullmakt til banken vil 

styreleder i UL Daggry (Britt Nancy Westgaard) sørge for å ordne. 

 

Regnskap fra teatergruppa ble opplest av Mette Børstad. 

Godkjent med note om at overføring kroner 117.000,- til hovedlaget gjelder 2011. 

  

4. Budsjett 2013 

Budsjettpostene ble opplest av Ketil Røbergeng. 

Kommentar til budsjett fra årsmøtet: 

Forventa strømutgifter bør økes når vi ikke lenger bruker olje. 

Vedlikeholdsposten bør økes til 150.000 (foredelt mellom investeringspost og 

vedlikeholdspost) 

For øvrig godkjent 

 

Budsjett for teatergruppa ble opplest av Mette Børstad 

Godkjent. 

 

Det foreligger ikke budsjett for idrettsgruppa jfr. tidligere orientering angående regnskapet. 

 

5. Kontingent  

            Det ble enstemmig vedtatt etter forslag fra styret at kontingenten holdes på samme beløp       

som i 2012. 

 

6. Innkomne forslag 

Det var ikke innkommet noen forslag til årsmøtet. Det kom et spørsmål fra medlem om hva 

som kunne meldes inn som forslag til dette møtet og det ble da nevnt som eksempel at man 

kunne foreslå statutter for tildeling av midler. 

 

7. Vedtektsendringer 

Ingen vedtektsendringer ble foreslått 

 

8. valg 

Marion Brun fra valgkomiteen leste opp forslag fra valgkomiteen: 

 

 

Styremedlemmer 

Leder: Britt Nancy Westgaard 1 år  Tar gjenvalg   På valg 2014 

Kasserer: Ketil Røbergeng   2 år       På valg 2014 

Styremedlem: Ann Marit Flågeng  2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Styremedlem: Hilde Vist   2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Vara: Mona Skjærvik   1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

Vara: Oddny Eivindsen,   1 år  Ny    På valg 2014 

 

Driftsgruppa 

Arnstein Remmen leder   2 år       På valg 2014 

Mette Røbergeng    2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Bjørn Soleglad    2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Elisabeth Bakken    2 år   Ny    På valg 2015 

Geir Johansen    2 år       På valg 2014 

 



Teatergruppa 

Ingvild Gjølstad, leder  2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Mette Røbergeng,    2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Simon Kåre Almli    2 år       På valg 2014 

Geir Johansen    2 år       På valg 2014 

Mette Børstad    2 år       På valg 2014 

Karianne Gregersen   2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Ina Forsbakk     2 år   Tar gjenvalg   På valg 2015 

 

Idrettsgruppa 

Robin Andersen, leder – først for 1 år  Ny    På valg 2014 

Arne Martin Lantz-Juløy   2 år  Tar gjenvalg    På valg 2015  

Morten Groven    2 år       På valg 2014 

Alf Arne Eide     2 år      På valg 2014 

Hallgeir Vist – utgår 1)  2 år       På valg 2014 

1) Det nye styret får i oppdrag av årsmøtet å finne en erstatter for Hallgeir Vist 1 år. 

 

Redaksjonskomiteen for Heimhug 

Marion Brun     1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

Britt Nancy Westgaard   1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

 

Revisor 

Marianne Sletten    1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

Vara: Ingvild Rydning  1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

 

Valgkomité 

May Britt Meisfjord    3 år  Tar gjenvalg   På valg 2016 

Merete Soleglad    3 år     | På valg 2014 

Marion Brun     3 år       På valg 2015 

 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt enstemmig av årsmøtet. 

 

9. avslutning 

styreleder takket for oppmøte 

 

 

 

 

 

For Årsmøtet 

 

Ann-Marit Flågeng (ref) 

(sign.) 

 

 

Geir Johansen              Ingvild Gjølstad 

(sign)          (sign.)   

    


