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Protokoll ekstraordinært årsmøte
i FNF Akershus 2017
Tid:

torsdag 28. september 2017 kl. 18.00 – 18:30

Sted:

DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgata 3

Årsmøtets dagsorden
Styreleder Sverre A. Larssen åpnet årsmøtet.
Deltakere på årsmøtet
Det var 10 personer tilstede fra i alt 9 organisasjoner. Av de tilstedeværende organisasjonene var 8
stemmeberettigede. I tillegg var FNF koordinator Maria Rundhaugen Tesaker til stede.
Følgende organisasjoner deltok på årsmøtet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bærum Natur- og Friluftsråd v/ Rigmor Arnkværn
DNT Oslo og Omegn v/ Sverre A. Larssen
Naturvernforbundet Oslo og Akershus v/Bjørn Faafeng
Oslo og Omland Friluftsråd v/ Tom Fremstad
Skiforeningen v/ Jørgen Fog
Østmarkas Venner v/ Helga Gunnarsdottir og Kjell Sandberg
NJFF Akershus v/ Hans Christian Wilter
FNF Oppegård v/Harald Lundstedt
Akershus og Oslo Orienteringskrets v/ Martin Veastad

1. Godkjenning av innkallelsen og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
Maria Rundhaugen Tesaker (FNF-koordinator) ble valgt som referent.

2. Vedta vedtekter for FNF Akershus
Styreleder Sverre A. Larssen la fram de tilpassede vedtektene fra styret i FNF Akershus.
Kommentarer til punktet «Årsmøtet»
Helga Gunnarsdottir fra Østmarkas venner lurte på hva er begrunnelsen til at et medlem av
valgkomitéen skal velges av styret og hva som menes med at ikke kan stemmes ved fullmakt.
Styreleder Sverre A. Larssen forklarte at en grunn til at et medlem av valgkomitéen skal
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velges av styret er å sikre at en av representantene kjenner organisasjonen. Han påpekte
også at dette praktiseres ulikt i forskjellige organisasjoner. Videre forklarte styreleder at det
med «ikke kan stemmes ved fullmakt» menes at hver enkelt organisasjon må ha en
representant tilstede på årsmøtet for å kunne avgi stemme. Man kan altså ikke sende en
annen som ikke er fra organisasjonen med fullmakt.
Helga Gunnarsdottir fra Østmarkas venner fremmet forslag om at setningen som gjelder
valgkomité «…,hvorav ett medlem oppnevnes av styret» tas ut, og dette ble stemt over.
Vedtak:
Helga Gunnarsdottirs forslag fikk 1 stemme, 7 stemte imot. De øvrige endringene i
vedtektene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator
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