
 

 

Andre innkalling til årsmøtefest 2021 
Fredag 22. januar kl 18.00 på Jonsrudhytta i Degernes * 

Årsmøtefesten er en viktig samling hvor vi sammen finner ut av hva vi ønsker med avdelinga. Men vi har med 
“fest” i navnet nettopp fordi vi også ønsker å ha mye fokus på det sosiale.Vi håper at alle medlemmer kommer. 

*) Sted for møtet er primært Jonsrudhytta i Degernes, men pga. Corona-restriksjoner har vi flere alternativer klare. 
Se mer info nedenfor. HUSK påmelding! 

Vi starter med Guds ord og bønn. 

Formelle saker til avstemming 
Saker for offisielt referat (Brønnøysund) 

1.1 Valg for møtet. 
a) Ordstyrer 
b) Referent 
c) To til å signere referatet. 

1.2 Sekretærens årsrapport. [Vidar] Gjennomgang og godkjenning. ...og litt prat om det som har skjedd. 

1.3 Regnskap. [Carl-Erik] Gjennomgang og godkjenning. ...og litt prat om økonomi. 

1.4 Valg. Valgkommite har vært Thomas og Arild. 

a) Avdelingsleder (2 år). Kandidater: Thomas 
b) Styremedlemmer (1 år). Kandidater: Harald, Carl-Erik, Rune, Hjalti og Einar 
c) Valgkommité (1 år). Kandidater: Vidar og ...? 

Vi trenger flere kandidater, så ta veldig gjerne kontakt med valgkommiteen (Thomas og Arild). 

Øvrige saker til avstemming 
1.5 Årsgave. [Carl-Erik] Hvor mye og hva skal vi gi til i år? 

1.6 Grisefest og 30-årsjubileum. Tidspunkt? Og vi bør jo ta igjen feiringen i 2021. Skal vi gjøre noe ekstra? 

1.7 HR Årsmøte - lokal gjennomføring. Online, lørdag 13. feb. Pga. online årsmøte sentral må vi samles lokalt, 
og trenger å avklare hvor og hvordan. 

Saker til info og samtale 
2.1 HR årsmøte. Online, lørdag 13. feb. [Thomas] Vi gjennomgår det praktiske rundt gjennomføring, samt 

prater litt om aktuelle saker på klubbens sentrale årsmøte. 

2.2 Ungdomsmedlemskap og Youngsters. [Thomas] Hva mener vi bør kreves av ungdommer i fht. 
medlemskap, stemmerett, ryggmerke o.l.? Dette er en sak som på kommende nasjonale årsmøte. 

2.3 Avdelingstur. [Rune] Tidspunkt, sted og opplegg for årets tur. 

2.4 Julegrantenning 2022. [Thomas] Hva tenker vi om å fortsette med dette? 

2.5 Ungdomsopplegg. [?] Hva tenker vi om Youngsters Night, mekkekvelder, øvelseskjøring etc.? 

2.6 Samlinger og opplegg. [Thomas] Samlinger eller kjøreturer? Klubbesøk? 

2.7 Alpha-kurs. [Thomas] Styret har pratet om at vi ønsker dette på en eller annen måte, men hvor og hvordan? 

2.8 Diverse info (Fast kontingent, Power, HR nettsider, program, NMCU, nøkler, utleie, …?)  
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Lokasjoner, påmelding (!) og praktisk gjennomføring 
Vi håper selvfølgelig å kunne samle alle i samme lokale, men pga. Corona-restriksjoner er klubbhuset uansett for 
lite. I skrivende stund er det ikke mulig å samle flere enn 10 personer i samme lokale, uansett størrelse.  

Men dagens forsterkede tiltak gjelder til 19. januar, så derfor har vi følgende alternativer for sted og praktisk 
gjennomføring - i tilfelle endringer. Alternativene er i foretrukket rekkefølge. 

Alternativ 1 - Jonsrudhytta i Degernes (+ hjemmefra) 
Dette krever at det lempes på dagens krav, og at vi får lov til å samle 25 personer i egnet lokale. Jonsrudhytta er 
fysisk stor nok til alle - med god avstand, og vi kan gjennomføre årsmøtet omtrent som normalt her. De som ønsker 
det kan delta online hjemmefra. 

Jonsrudhytta er Espen & Solveigs “landsted”, hvor vi tidligere har vært på tur. 
Adressen er Strømfossveien 1379, 1892 Degernes. 

Alternativ 2 - Jonsrudhytta + klubbhuset + Monsen Maskin i Fredrikstad (+ hjemmefra) 
Hvis dagens restriksjoner fortsetter - med maks. 10 personer i egnet lokale, vil vi i tillegg samles noen både på 
klubbhuset og Monsen Maskin AS i Fredrikstad. Og evt. hjemmefra. 

Monsen Maskin er Carl-Eriks arb.plass. Adressen er Ilaveien 97, 1605 Fredrikstad (ved Rolvsøyveien). 

Online deltakelse hjemmefra 
Selv om vi ønsker at flest mulig deltar fysisk, vil det i alle tilfellene være mulig å delta online hjemmefra eller der 
man ønsker. Vi kommer til å bruke videomøte-programmet Zoom (https://zoom.us), så installer og test dette hvis 
du ønsker å sitte hjemme. 

Påmelding - VIKTIG! 
For å få oversikt over hvor mange vi blir totalt, og hvor mange vi blir på de ulike stedene MÅ vi ha en 
tilbakemelding fra ALLE medlemmer. Også fra dere som ikke kan delta. 

● Hvem er du/dere? 
● Skal du/dere delta? 
● Hvor ønsker du/dere å møte opp eller være. 

Svar på denne mailen, eller send melding til Vidar (tlf. 95868493) på annen måte - så raskt som mulig. 

Husk 
● Kontingenten for inneværende år må være betalt før møtet for å ha stemmerett på årsmøtet. 
● Kun bærere av avdelingsryggmerket har stemmerett. Men alle avd.medlemmer har full møte- og uttalerett. 
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