Protokoll for årsmøte 2022 i Finnmark
Årsmøtet ble avhold 19. mars 2022 kl 18.00 – 20.00 på Thon Alta. Generalsekretær Eva Buschmann fra
deltok på teams.

Åpning av møtet
Før møtet ble konstituert ønsket leder Fred Einvik velkommen.
Godkjenning av deltakere: Det deltok 7 stemmeberettigede medlemmer.
Dessuten deltok: Generalsekretær Eva Buschmann, som sentralstyrets representant. Hun orienterte
om arbeidet i CP-foreningen på nasjonalt nivå.

Sak 1 Konstituering
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent
Valg av møteleder(e)
Vedtak: som møteleder ble Fred Einvik valgt.
Valg av sekretær
Vedtak: som sekretær ble Eva Buschmann valgt.
Valg av protokollunderskrivere
Vedtak: Til å underskrive protokollen ble Mats Skotnes og Brede Mathisen valgt.

Sak 2 Godkjenning av årsberetning
Møteleder leste igjennom årsberetningen.
Ordskifte: Ingen ba om ordet til saken.
Vedtak: Årsberetning ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av regnskapet
Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2021.
Ordskifte: Ingen ba om ordet til regnskapet.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent
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Sak 4 Godkjenning av revisjonsberetning
Kasserer gjennomgikk revisjonsberetning fra revisor BDO Sandvika.
Ordskifte: Ingen ba om ordet til saken.
Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 5 Arbeidsprogram for kommende periode
Ordstyrer gjennomgikk forslag til arbeidsprogram.
Ordskifte: Ingen ba om ordet til arbeidsprogrammet.
Vedtak: Arbeidsprogrammet ble vedtatt.

Sak 6 Budsjett for inneværende år
Ordstyrer gjennomgikk forslaget til budsjett 2022. Han fremmet forslag om å vedta som en merknad fra
årsmøtet at det nye styret bes arbeide for å øke inntektene, slik at flere aktiviteter kan gjennomføres.
Ordskifte: Ingen flere ba om ordet til saken .
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med innkomne merknader om at det nye styret bes arbeide for å øke
inntektene, slik at flere aktiviteter kan gjennomføres.

Sak 7 Saker fra styret og medlemmene
Det var ingen innkomne saker.

Sak 8 Valg
Det har ikke vært mulig å rekruttere valgkomite, og styret har derfor fungert som valgkomite. Ordstyrer
redegjorde for hvem som var på valg og innstilling
Valg av styre
Leder velges for 1 år
4-7 styremedlemmer velges for 2 år
2-4 varamedlemmer velges for 1 år.

Vedtak: Som leder ble Fred Einvik gjenvalgt for ett år. Som styremedlemmer ble Lidia Eira gjenvalgt for
ett år og Sigrid Heitmann gjenvalgt for to år. Som nye styremedlemmer ble Mats Skotnes valgt for ett år
og Brede Mathisen valgt for to år. Som varamedlem ble Stine Onsøien valgt for ett år. Alle valg var
enstemmige. Styret konstituerer seg på det første møtet etter årsmøtet.

Det nye styret består etter årsmøtet av følgende:
På valg:
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Leder

Fred Einvik

2022

Styremedlem

Lidia Eira

2022

Styremedlem

Sigrid Heitmann

Styremedlem

Mats Skotnes

Styremedlem

Brede Mathisen

Varamedlem

Stine Onsøien

2022-2023
2022
2022-2023
2022

Valg av valgkomité
Leder velges for 1 år
1-2 medlemmer velges for 1 år
1 varamedlem velges for 1 år
Det forelå ikke forslag til medlemmer av valgkomite.
Vedtak: Styret har fullmakt til å opptre som valgkomite.
Valg av revisor
BDO Sandvika var foreslått som revisor.
Vedtak: Som revisor ble BDO Sandvika gjenvalgt.
Valg av delegater til landsmøtet 2022
Årsmøtet ga fullmakt til det nye styret å velge to delegater til landsmøtet 2022.

Avslutning av møtet
Fred Einvik avsluttet møtet og takket for deltakelsen i møtet.

Den 4. april 2022
Eva Buschmann, protokollfører

_________________________

___________________________

Mats Skotnes

Brede Mathisen

Protokollunderskriver

Protokollunderskriver
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