FNF Hordaland
________________________________________________________________________________________________________

Innkalling Årsmøte 2019

Sted og tid:

Friluftslivets hus, 15.03.2019 kl. 18:00 – 19:30

Innkalte
organisasjoner:

Bergen og Hordaland Turlag (BHT)
Voss Utferdslag
Naturvernforbundet Hordaland (NNVH)
Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland (NJFFH)
Bergen og Omland Friluftsråd
Norsk Ornitologisk Forening, Bergen Lokallag
Norsk Ornitologisk Forening, Hordaland fylkeslag (NOFH)
Syklistenes Landsforening Bergen og omegn
Hordaland fylkeskystlag
Norsk Botanisk forening Vestlandsavdelingen
Voss Kajakkklubb

SAKSLISTE:
2019/01

Godkjenne innkalling og dagsorden

2019/02

Valg av:
- Møteleder
- Referent
- To representanter fra organisasjonene til underskriving av
protokollen
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2019/03

Godkjenne årsmelding 2018 –
Vedlegg 2019 - 01

2019/04

Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap 2018, herunder anvendelse
av årets resultat – Årsregnskapet ble godkjent.
Årets underskudd kr 91.740 anvendes som følger:
Overført fra annen egenkapital
kr. 91.740
Sum
kr. 91.740
Bokført egenkapital utgjør kr 373.584.
Vedlegg 2019 - 02
Behandle innkomne forslag og årsplan 2019
Vedlegg 2019 - 03

2019/05

2019/06

Vedta budsjett 2019
Vedlegg 2019 - 04

2019/07

Vedta tilslutning av nye organisasjoner
Ingen nye organisasjoner har underskrevet tilslutningserklæring siden
forrige årsmøte 2018.
Velge
a)
Styret og styreleder
Styret består av Lars Ågren Styreleder, Helene Ødven, Alv Arne Lyse som
styremedlem og Synnøve Kvamme har fungert som styremedlem etter at
Nils Tore Skogland sluttet som daglig leder i NNV august 2018.
Helene Ødven er ikke på valg siden hun ble valgt for 2 år på årsmøte 2018.
Synnøve Kvamme NNV, Alv Arne Lyse NJFF og Lars Ågren NOF ønsker å
fortsette i styret. Vedtektene sier at det er inntil 7 styremedlemmer slik at
det er plass til flere i styret dersom flere vil bidra. Styret innstiller Lars
Ågren til å fortsette som styreleder.
b)
Revisor
FNF Hordaland har i 2018 som foregående år fått regnskapet revidert av
Leiv Steinbakk. Fra og med 2019 vil regnskapsføring skje i et sentralt
regnskapssystem. Vi bestemmer om vi ønsker revisjon av vårt regnskap –
dersom årsmøte ønsker det, peker styre Leiv Steinbakk som en egnet
kandidat.
Styret i FNF nasjonalt har vedtatt at alle fylkesledd skal vedta fylkesvise
standardvedtekter. FNF Hordaland innførte en harmonisering ved årsmøte
i 2018, med unntak av § om vedtektsendringer.

2019/08

2019/09

Denne er vi på nytt bedt om å inkludere.

Årsmøte bes ta stilling til om følgende paragraf i våre vedtekter:
§ 11 Vedtektsendring
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Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3
flertall av de avgitte stemmene.
Skal byttes ut med standardparagrafen:
§ 11 Vedtektsendring
Forslag til endringer i vedtektene skal behandles på årsmøtet i FNF
Hordaland og krever 2/3 flertall. Deretter oversendes vedtektsendringene
FNF nasjonalt for endelig godkjenning.
Vel møtt til årsmøte – årsmøtemiddagen starter 19:30 på Bare Vestland. Kort gangavstand fra
Friluftslivets hus.
Mvh
______________________
Ørjan Sælensminde ,
FNF koordinator Hordaland
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