DIS-Finnmark

Hammerfest, 4. mars 2006

ÅRSMØTE

Lørdag 4. mars 2006 kl 1500
Husbanken
Sjøgata 6
9615 Hammerfest
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DIS-Finnmark

Hammerfest, 4. mars 2006

SAKSLISTE:
1.

Åpning ved Oddvar Linnes

2.

Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen

3.

Valg av møteleder og referent

4.

Godkjenning av innkalling og saksliste

5.

Styrets beretning om siste års virksomhet

6.

Regnskap med revisors beretning

7.

Innkomne forslag

8.

Budsjett for 2006

9.

Valg i.h.h. til vedtektenes § 6
* styreleder/sekretær
* nestleder/kasserer
* to styremedlemmer
* to varamedlemmer
* revisor
* delegat m/vara til DIS landsmøte

Møteinnkallingen var sendt ut pr e-post 4. februar 2006.
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Hammerfest, 4. mars 2006

DIS-Finnmark

Årsmøte 4. mars 2006 i Hammerfest – PROTOKOLL
Tilstede:

Vidar Øverlie, DIS sentralt
0 fra Styret
4
Medlemmer

Sak 3.)

Valg av møteleder og referent

Forslag til vedtak:
”Forslag på møteleder og referent fremmes på årsmøtet.”
Vedtatt:
Møteleder:

Oddvar Linnes

Referent:

Gunnhild S. Engstad

Sak 4.)

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
”Innkalling og saksliste godkjennes.”
Sakslisten foreslåes endret med:
1. Åpning ved Oddvar Linnes
2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved Vidar Øverlie
9. Valg – spesifisert hvilke funksjoner årsmøtet skal velge
Lagt til valgkomitè iht vedtektene for DIS-Finnmark på årsmøtet
Vedtatt:
Innkalling og endret saksliste er vedtatt

Sak 5.)

Styrets beretning om siste års virksomhet

Styrets beretning fremmes på møtet
Forslag til vedtak:
”Styrets beretning tas til orientering.”
Det er ikke fremlagte tradisjonell årsberetning for 2004 og 2005 eller avholdt årsmøte i 2005.
Det er en spesiell situasjon i DIS-Finnmark som tyder på at lokallaget har vært nede som
Vidar Øverli avklarte for i sin innledning om DIS og DIS-Finnmark.
Vedtatt:
Det nye styret får i oppdrag å innhente årsberetninger fra det sittende styret til behandling
ved neste årsmøte.
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Sak 6.)

Regnskap med revisor beretning

Regnskap med revisors beretning fremmes på møtet
Forslag til vedtak:
”Regnskapet tas til orientering.”
Det er ikke fremlagt et regnskap for 2005 fra det sittende styret. Regnskapet for 2004 er ikke
vedtatt av årsmøtet da det ikke har vært avholdt årsmøte i 2005.
Vedtatt:
Det fremlagte regnskap for 2004 er enstemmig vedtatt.
Det nye styret får i oppgave å innhente regnskap for 2005 fra det sittende styret, eventuelt
rekonstruere et regnskap. Regnskap for 2005 legges frem på neste årsmøte.

Sak 7.)

Innkomne forslag

Innkomne forslag gjøres kjent for medlemmene muntlig og skriftlig under årsmøtet samt i
årsmøteprotokoll.
Vedtatt:
Det er ikke mottatt noen innkomne forslag.

Sak 8.)

Budsjett for 2006

Forslag til budsjett fremmes på møtet
Forslag til vedtak:

”Budsjettet tas til orientering.”
Det er utarbeidet et budsjett for 2006 med følgende aktiviteter lagt til grunn:
• DIS-Finnmark sender en delegat til Landsmøtet for lokallagets regning
• Slektsforskerdag siste lørdag i oktober i Hammerfest, kostnader annonsering og
plakater
• Kurs i noen fagtemaer medlemmene ønsker innføring i ved interne krefter som
ikke medfører utgifter for lokallaget

Vedtatt:
Budsjettet med utkastet til aktivitetsplan er vedtatt.
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Sak 9.)

Valg iht. vedtektenes § 6

Årsmøtet 2004 vedtok følgende valg av styre:
Steinar Borch Jensen, Vardø
leder/sekretær
1 år (på valg)
Thorleif Isaksen, Vardø
kasserer/nestleder 2 år (på valg)
Stig H. Falk Pedersen; Vadsø
styremedlem
2 år (på valg)
Ragnar Jensen, Vardø
styremedlem
2 år (på valg)
Jan E. Andreassen, Vadsø
revisor
1 år (på valg)
Oddfrid Heen, Vardø
varamedlem
1 år (på valg)
Bjørnar Myrseth, Vardø
varamedlem
2 år (på valg)
Alle valg var enstemmig.
Siden det ikke var årsmøte i 2005, står alle i styret på valg. Gjenvalg kan finne sted. Styret
konstituerer seg selv med de funksjoner som anses nødvendige.
Forslag til vedtak:

1. Forslag på verv fremmes på møtet.”
Vedtatt:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:

Oddvar Linnes, Hammerfest
Gunnhild S. Engstad, Hammerfest
Ove Mathisen, Hammerfest

Varamedlem:

Ole Kristian Schouverøe, Hammerfest

Revisor:

Elin Linnes, Hammerfest

Delegater til Landsmøtet:

Oddvar Linnes som stemmeberettiget delegat fra DIS-Finnmark
Gunnhild S. Engstad som observatør/vara

Valgkomite:

Ove Mathisen, Hammerfest
Lena Suhr, Alta/Hammerfest

Alle valgt ved akklamasjon.

Møtet hevet kl. 16:30
Hammerfest, 3. mars 2006
Gunnhild S. Engstad
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