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Møtereferat 
Årsmøte 13. februar 2020 

Til Deltakerne 

Fra Olav Lerflaten 

Sak Årsmøte i Bjørkmyr kulturforening for 2019 

Møtested Lerflaten gård - kjøkkenlåven 
Dato 2020-02-13 
Tid 20:00 

Til stede Dagfin Gryteselv 
 Bente Bogen Wik 
 Svein Rune Wik 
 Wenche Waagen 
 Monika Hassel 
 Inger Kjersti Almås 
 Olav Lerflaten 
 Lars Sigfred Evensen 
 Bina Evensen 
 Kristin Gryteselv 

Saksliste: 
0. Godkjenning av innkalling 
1. Valg av møteleder, referent samt to til å signere protokollen 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 2019 
4. Saker fra styret og innmeldte forslag. 
5. Valg/forslag til kandidater til styret, revisor og komiteer. Leder, kasserer, 

styremedlem/sekretær (Olav) er på valg. 

Referat: 

0 Godkjenning av innkalling 
Innkalling ble godkjent. 

1 Valg av møteleder, referent samt to til å signere protokollen 
Følgende ble valgt: 

• Møteleder: Dagfin 
• Referent: Olav 
• Signering av protokoll: Bina og Lars 



  Bjørkmyr kulturforening 
 

https://d.docs.live.net/4c1572e06e2fcc87/Documents/Saker 
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2 Årsberetning 
Årsberetningen ble lest opp av Dagfin. Årsberetningen ble godkjent med noen små rettelser 
og tillegg: 

• Rettelse: “meget attraktivt for utstillere” 
• Rettelse: Olav er styremedlem (og konstituert sekretær) 
• Tillegg: Svinestien var en populær aktivitet for den yngre garde 
• Tillegg: 10-års jubileet ble markert med gratislotteri. Stor takk til Monika som gjorde 

en stor innsats med å tigge premier. Det kom inn 50 nye navn på gratislotteriet. 

3 Regnskap 2019 
Svein Rune presenterte regnskapet. Det var en økning i antall betalende medlemmer fra 30 til 
51, noe som nok i stor grad skyldes måten kontigentinnkrevingen gjøres på, i form av en 
separat mail. 

Regnskapsåret 2019 gikk med et lite underskudd på kr 7.482, noe som nok mest skyldes 
dårlige besøkstall på “Ekkers kube” og storbandkvelden. Kulturforeningen har god økonomi, 
med en egenkapital på kr 128.107,81 pr. 31.12.2019. Slik sett gir ikke dette underskuddet 
grunn til bekymring, vi har “råd til å gå med underskudd”. En egenkapital på rundt kr 100.000 
gir tilstrekkelig økonomisk frihet til å kunne satse på arrangementer som potensielt kan gå 
med underskudd. 

4 Saker fra styret og innmeldte forslag 
• Ingen saker fra styret. 
• Ingen innmeldte forslag. 
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5 Valg/forslag til kandidater til styret, revisor og komiteer. 
Leder, kasserer, styremedlem/sekretær (Olav) er på valg. 

Valgkomitéen (Bina og Lars) presenterte sin innstilling: 
• Leder: Dagfin Gryteselv (gjenvelges for ett år) 
• Kasserer: Svein Rune Wik (gjenvelges for to år) 
• Styremedlem: Olav Lerflaten (gjenvelges for to år) 

De øvrige i styret var ikke på valg. 
 
Valgkomitéens innstilling ble vedtatt med akklamasjon. Styret ser dermed ut som følger: 

• Leder: Dagfin Gryteselv 
• Nestleder: Bente Bogen Wik 
• Kasserer: Svein Rune Wik 
• Styremedlem: Kjersti Almås 
• Styremedlem: Wenche Waagen 
• Styremedlem: Olav Lerflaten 
• Styremedlem: Monika Hassel 

 
• Revisor: Helge Løseth 
• Valgkomité: Bina Evensen og Lars Sigfred Evensen 

 
 
 
 
 
 
 
.......................................................   .................................................... 
Lars S. Evensen     Bina Evensen 


