
Referat

ArsmØtet 2014
G rorudda len ki rkea kadem i

Groruddalen kirkeakademi avholdt sitt årsmøte i Furuset kirke tirsdag 29. april 70L4.29 personer var
til stede, 21 stemmeberettigede.

Følgende saker ble behandlet:

1. Godkienning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder

Vedtak:
Hans Arne Akerø ble valgt til møteleder, ved akklamasjon.

3. Valg av referenter

Vedtak:
Anne Wilhelms og Gro Keyser Johannesen ble valgt til referenter, ved akklamasjon. Disse
lager referat sammen med sekretæren og underskriver protokollen.

4. Styrets årsberetnlngtor 2O13
Årsberetningen var sendt ut sammen med innkallingen.

Vedtak:
Styrets årsberetning for 2013 godkjennes.

5. Godkjenning av regnskapfor 2013
Regnskapet og revisjonsberetning var sendt ut sammen med innkallingen.
Styrets leder, Henrik Mohn, pekte på at det er et resultatunderskudd på 2O13-regnskapet.
Styret har satt i verk innsparingstiltak, spesielt vesentlig billigere trykkemåte for programmet

og bruk av e-post for utsendinger til medlemmene. Samtidig må inntektene økes.

Vedtak:
Regnskapet for 2013 godkjennes.

6. Valg
A. Styre
To styremedlemmer ble valgt i fjor for to år og sitter fortsatt: Vidar Horsfjord og Bjørn Erik

Schjerverud. Leder velges for ett år om gangen og er derfor på valg nå. Ewy Halseth ble valgt

som vara for to år i fjor, men har måttet trekke seg nå. Det skal derfor velges leder, to

styremedlemmer og to varaer (der den ene må velges for bare ett år), i alt fem personer.
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Valgkomiteen la fram sitt forslag. Fem personer har sagt seg villige til å stille tilvalg, men
ingen har sagt ja til å være leder. De fem er: Tor Eivind Erikstein, Randi Follerås, Jon Gunnar
JØrgensen, Haavar Simon Nilsen, og Henrik Mohn (stiller bare som vara). Det var ingen andre
forslag og ingen på møtet ønsket å stille som lederkandidat.

Vedtak (gjort ved akklamasjon):

a) Tor Eivind Erikstein, Randi Follerås, Jon Gunnar Jørgensen, Haavar Simon Nilsen, og
Henrik Mohn velges til de ledige plassene i styret.

b) Styret får fullmakt til selv å fordele verv blant disse: Leder velges for ett år, to
styremedlemmer for to år, en vara for to år og en vara for ett år.

B. Revisor

Vedtak:
John Wiker ble gjenvalgt som revisor for ett år, ved akklamasjon.

C. Valgkomite

Vedtak:
Erik Mathisen og Karen Onshuus ble valgt som valgkomite for ett år, ved akklamasjon.

7. Andre saker
Styret fremmet følgende sak: Medlemskontingenten økes fra 150 krlår til 300 krÆr med
virkning fra 1. januar 2015. Styret viste til diskusjonen rundt regnskapet (sak 5 over) og pekte
på at det i tillegg til innsparingstiltak er nødvendig å øke inntektene.

Det ble en del debatt om dette, og det ble stilt et alternativt forslag om å øke kontingenten
til 200 krlår.

Vedtak:
Styrets forslag fikk 17 stemmer og det alternative forslaget 4 stemmer. Dermed:
Medlemskontingenten økes fra 150 krÆr til 300 kr/år med virkning fra 1. januar 2015.
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