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Møtereferat 
Årsmøte 18. mars 2021 

Til Deltakerne 

Fra Olav Lerflaten 

Sak Årsmøte i Bjørkmyr kulturforening for 2020 

Møtested Lerflaten gård – kjøkkenlåven + Google Meet videokonferanse 
Dato 2021-03-18 
Tid 20:00 

Til stede Dagfin Gryteselv 
 Bente Bogen Wik 
 Svein Rune Wik 
 Wenche Waagen 
 Monika Hassel 
 Bina Evensen 
 Kristin Gryteselv (video) 
 Lars Sigfred Evensen (video) 
 Olav Lerflaten 

Forfall Fra styret: Inger Kjersti Almås 

Saksliste: 
0. Godkjenning av innkalling 
1. Valg av møteleder, referent samt to til å signere protokollen 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 2020 
4. Saker fra styret og innmeldte forslag 
5. Valg/forslag til kandidater til styret, revisor og komiteer. Leder, nestleder og tre 

styremedlemmer 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 
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2 Årsberetning 
Årsberetningen ble lest opp av Dagfin. Årsberetningen ble godkjent med noen tillegg: 

• Tillegg: Deponisaken er et eksempel på en sak som er utenfor våre definerte aktiviteter, 
slik de er nedfelt i vedtektene. Likevel bør Kulturforeningen engasjere seg, ved å fungere 
som høringsinstans og meningsbærer, ikke minst fordi det er ingen aktiv velforening som 
dekker Bjørkmyrområdet. Slike «velforeningsaktiviteter» bør vurderes tatt inn i 
vedtektene, noe det må arbeides med før neste årsmøte. 

• Tillegg: Julekonserten var et forsøk på et digitalt arrangement. Dette er et konsept vi må 
videreutvikle med tanke på fremtidige arrangementer. 

• Tillegg: Forhåndssalg av billetter ble en forutsetning for å kunne avholde arrangementer i 
denne koronatid. Den tekniske løsningen med Hoopla fungerte bra, men det er en terskel 
for deler av vårt publikum å måtte kjøpe billetter på forhånd. Vi må vurdere om 
forhåndssalg skal videreføres etter koronaen. 

3 Regnskap 2020 
Svein Rune presenterte regnskapet for 2020. Det ble et underskudd på 14.110 kroner. 
Koronarestriksjonene gjorde det bortimot umulig å gå med overskudd på arrangementene. 
Men med en egenkapital pr 31.12.2020 på 118.710 kroner, er økonomien fortsatt solid. 

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, nestleder og tre styremedlemmer er på valg. 

 

Valgkomitéen (Bina og Lars) presenterte sin innstilling: 

• Leder: Dagfin Gryteselv (gjenvelges for ett år) 
• Nestleder: Bente Bogen Wik (gjenvelges for to år) 
• Styremedlem: Wenche Waagen (gjenvelges for to år) 
• Styremedlem: Kjersti Almås (gjenvelges for to år) 
• Styremedlem: Monika Hassel (gjenvelges for to år) 

De øvrige i styret var ikke på valg. 

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt med akklamasjon. Nåværende valgkomité og revisor ble 
valgt til å fortsette sitt arbeid ett år til. Merknad: Revisor bør ikke velges av årsmøtet, dette bør 
fjernes fra vedtektene på neste årsmøte. 

Styret for 2021 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 


