Årsmøte UL Daggry onsdag 29. februar 2012 kl. 19.00
Til stede: 15 oppmøtte deltakere totalt til årsmøtet
Dagsorden:
1)
Åpning
Styreleder Britt Nancy Westgaard åpnet møtet med å ønske velkommen og foreslo Ann Marit
Flågeng som referent for årsmøtet. Styreleder ble foreslått som ordstyrer. Marion Brun og Mette
Børstad sa seg villig til å underskrive møteprotokollen. Alle forslag ble godkjent av årsmøtet.
Innkalling også godkjent.

2)
Årsmeldinger
Hovedlagets årsmelding ble opplest av Britt Nancy Westgaard og deretter godkjent.
Idrettsgruppas årsmelding ble opplest av Morten Growen. Meldingen ble godkjent med kommentar
om at det må legges ny tusjpenn i turboksen.
Teatergruppas årsmelding ble opplest av Marion Brun og godkjent.
Driftsgruppas årsmelding ble opplest av Marion Brun og godkjent med kommentar om at dugnader
må annonseres bedre slik at man når ut til flere og gjerne utpeke noen ansvarlige som kan kontakte
aktuelle personer (pensjonister?) for dugnadsarbeid pr. Telefon. Det ble også nevnt at det ifm
dugnad er viktig at noen påtar seg å organisere arbeidet ved f.eks den årlige rundvaskingen av
Steinrøys slik at de som møter vet hva som skal gjøres.

3)
Regnskap 2011
Regnskapet for hovedlaget ble gjennomgått av Holger Greim og viser at vi har et overskudd på ca.
5400,-. Det har vært endel store vedlikeholdsutgifter men også store inntekter som følge av stor
aktivitet. Det ble kommentert at vi fortsatt har store strømutgifter., selv om kilowattimer er gått ned
med 3000 fra 2010. Også noen tusen lavere utgift kronemessig. Replikk her er at strømforbruket og
dermed utgiftene faktisk har gått ned til tross for økt aktivitet – nettopp på grunn av grep som er
gjort for å spare strøm. Forslag fra Morten Growen om at det på nytt vurderes investering i 2
varmepumper (luft/luft) til huset. Han har mulighet til å skaffe et godt tilbud til UL Daggry. Det kan
også være støtte å søke ift slik investering fra Enova og Helgelandsfondet. Ettersom bruk av
oljefyring skal bort vil det ikke være mulig å få reparert fyrkjelen dersom den blir ødelagt/i ustand
nå. Det kom forslag fra Hans Gullesen om at det samtidig også blir isolert i taket på Steirøys, som
er mer eller mindre uisolert og som gjør at vi fyrer endel til «kråka». Britt Nancy Westgaard
orienterte om at disse forslagene også ble diskutert på forrige årsmøte, og har blitt vurdert i
driftsgruppa og i styret i 2011, men ikke blitt prioritert i rekken av gjøremål. Dette vil imidlertid bli
hovedfokus i inneværende år. Regnskapet er revidert og funnet i orden og godkjennes av årsmøtet.
Regnskapet for idrettsgruppa ble gjennomgått av Øyvind Snefjellå. Det viser en beholdning på ca.
21.000 ved utgangen av 2011, men et driftsunderskudd på ca 6500. Dette forklares med at det er
brukt endel penger til innkjøp av premier for noen år fremover samt at det er kjøpt inn en ryddesag.
Det vokser mye langs løypene og man kan ikke basere seg på at noen låner ut hvert år til dette
formålet. Det ble bevilget tilskudd fra kommunen i 2011, men disse pengene mottas først når
Grøvabrua blir ferdigstilt (noe som planlegges å skje iløpet av 2012). All nødvendig material til
dette er innkjøpt.
Regnskapet er revidert, men må skrives litt om da det mangler et bilag på kr 564,- som

sannsynligvis vil bli ført som tap. Dette avklares mellom Marianne Sletten og Øyvind Snefjellå, og
styret får tillatelse fra årsmøtet til å godkjenne regnskapet.
Regnskap for teatergruppa ble gjennomgått av Mette Børstad. Resultatet for 2011 viser et
overskudd på ca. 88.600. Kroner 117.000 ble overført til hovedlaget og kroner 25.000 er beholdt til
bruk ifm nye teaterprosjekter. Regnskapet er revidert og funnet i orden og godkjennes av årsmøtet.

4)
Budsjett 2012
Budsjett til hovedlaget ble gjennomgått samtidig med regnskapet. Det ble av Marion Brun
kommentert at det var forholdsvis lite inntekter på utleie og at det burde budsjetteres med en høyere
leiepris for utleie til skytterlaget fordi denne utleien går i minus pr dato. Mette Røbergeng opplyser
at utleieprisen (kr 300 pr kveld) er under revurdering og hun har i den forbindelse foretatt en
beregning av strøm og fyringsutgifter over en ettårsperiode slik at utgiften pr kveld viser å være ca.
Kroner 460,-. Det er enighet om at UL Daggry ikke skal ha utgift på utleien slik at leieprisen må
oppjusteres. Driftsgruppa har fått delegert ansvaret for at ny leieavtale kommer istand for 2012.
Teatergruppas budsjett ble gjennomgått uten kommentarer. Det forventes noe overskudd på oppsett
av barneforestilling i april.
Idrettsgruppa har ikke noe særskilt budsjett. De «tar det som det kommer» men regner ikke med å
ha de store utgiftene i år pga. stort innkjøp av premier i 2011 og det ikke er forventet noe mer enn at
inntekter og utgifter skal gå i balanse.

5)
Kontingent
Kontingenten vedtas å være uforandret for 2012. Mette Røbergeng kom med en oppfordring om at
flere betaler kontingent til NU; «uten NU eksisterer ikke vi». Hun oppfordret spesielt
styremedlemmer til å gjøre dette.
Det ble også foreslått av undertegnede å endre forfallsdato til en tidligere dato enn i år, hvor dato er
satt til 300412.

6)
Innkomne forslag
Ingen forslag er innkommet.
7)
Vedtektsendringer
Ingen vedtektsendringer i år.

8)
Valg
Liste over alle tillitsvalgte i UL Daggry ble opplest samtidig med valgkomiteens nye forslag. Veldig
mange tillitsvalgte på valg har sagt seg villig til gjenvalg; noe som er veldig bra for kontinuiteten i
gruppene. Nye personer som er foreslått til styret/gruppene er: Ketil Røbergeng som kasserer i
hovedlagets styre, valgt for 2 år, Geir Johansen som medlem av driftsgruppa, valgt for 2 år, Arne
Martin Lantz-Juløy som medlem av idrettsgruppa, valgt for 1 år – for å komme på rett kjøl i forhold
til gruppas sammensetning, og Marion Brun som medlem av valgkomiteen, valgt for 3 år. Alle
forslag ble godkjent av årsmøtet. Det ble diskusjon om gruppene selv skulle velge leder og
representant til hovedlagets styre. Det ble etter fremhenting av vedtektene klart at leder og
representant skal bestemmes av årsmøtet, men ingen av dagens ledere var på valg slik at det dermed
ikke hadde noen praktisk betydning i år.
Liste over valgene:

Oversikt tillitsvalgte UL Daggry 2012
Styremedlemmer
Leder: Britt Nancy Westgaard
Kasserer: Ketil Røbergeng
Styremedlem: Ann Marit Flågeng
Styremedlem: Hilde Vist
Vara: Mona Skjærvik
Vara: Mikal M. Olsen

1 år. Gjenvalgt
2 år Valgt
Ikke på valg
Ikke på valg
1 år Gjenvalgt
1 år Gjenvalgt

På valg 2013
Ikke på valg 2013
På valg 2013
På valg 2013
På valg 2013
På valg 2013

2 år

Gjenvalgt
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt

Ikke på valg 2013
På valg 2013
På valg 2013
På valg 2013
Ikke på valg 2013

Ikke på valg
Gjenvalgt
Gjenvalgt
Gjenvalgt
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

På valg 2013
Ikke på valg 2013
Ikke på valg 2013
Ikke på valg 2013
På valg 2013
På valg 2013
På valg 2013

Ikke på valg
Valgt
Gjenvalgt
Gjenvalgt
Gjenvalgt

På valg 2013
På valg 2013
Ikke på valg 2013
Ikke på valg 2013
Ikke på valg 2013

Redaksjonskomiteen for Heimhug
Marion Brun
1 år
Britt Nancy Westgaard
1 år

Gjenvalgt
Gjenvalgt

På valg 2013
På valg 2013

Revisor
Marianne Sletten
Vara: Irene Vestvoll

1 år
1 år

Gjenvalgt
Gjenvalgt

På valg 2013
På valg 2013

3 år

Ikke på valg På valg 2013
Ikke på valg På valg 2014
Valgt
På valg 2015

Styret konstituerer seg selv.
Driftsgruppa
Arnstein Remmen, leder
Mette Røbergeng
Bjørn Soleglad
Tommy Bjørnådal
Geir Johansen
Teatergruppa
Mette Røbergeng, leder
Simon Kåre Almli
Geir Johansen
Mette Børstad
Ingvild Gjølstad
Karianne Gjølstad
Ina Forsbakk
Idrettsgruppa
Øyvind Snefjellå, leder
Arne Martin Lantz-Juløy
Morten Groven
Alf Arne Eide
Hallgeir Vist

Valgkomité
Mai Britt Meisfjord
Merete Soleglad
Marion Brun

2 år

2 år
2 år
2 år

1 år
2 år
2 år
2 år

9)
Avslutning
Leder takker for innsatsen fra alle som har bidratt til den høye aktiviteten i 2011, og takket spesielt
Holger Greim som nå går av som kasserer etter å ha hatt ansvar for regnskapet for hovedlaget i
mange år. Marion Brun tilføyer at vi også har en kjempebra leder som står på for laget, og det ble

applaudert for begge. Det ble avslutningsvis en liten gjennomgang av aktivitetsplanen for 2012.
Møtet avsluttet ca. 21.00

29.02.2012
Ann Marit Flågeng – referent –
sign.

Mary Johansen
sign.

Mette Børstad
sign.

