Protokoll
Mindfulness Norges Årsmøte, 10. mars 2018
Sted: Paramita meditasjonssenter, Storgaten 13, Oslo
SAKER
1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2

Navneopprop, antall stemmeberettigede
6 personer møtte. Alle var stemmeberettigede.

3

Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokollen:
o Møteleder: Tor Magne Handeland
o Referent: Inger Helene Nøkleholm
o To til stemmetelling: Wenche Mårvik Winnerkvist og Ole Helliesen
o To til underskriving av protokoll: Ole Helliesen og Torill Eide

4

Styrets årsmelding 2017
Tor Magne Handeland leste årsmeldingen. Det ble gitt utfyllende informasjon og kommentarer til flg.
punkter:
o Pkt. 8: Stille dag ble avlyst pga ingen registrerte påmeldinger. Det møtte opp en som sa hun hadde
meldt seg på og betalt. Styret sjekker opp med Torbjørn om det er noe galt med registreringen.
Årsmeldingen ble godkjent.

5

Regnskap 2017
Torill Eide gikk igjennom regnskapet.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6

Budsjett 2018
Følgende kommentarer til budsjettet ble gitt:
Konto 3200 Medlemskontingent:
Vi har hatt færre medlemmer enn budsjettert.
Alle arrangement har gitt overskudd.
Konto 6810 Data/EDB kostnad:
Unormalt høy kostnad i 2017 pga. bytte av bytte av regnskapsfører.
Totale driftsutgifter:
Utgiftene for 2017 på 252.239,- er som budsjettert - med kun kr. 239,- avvik.
Resultat 2017:
Budsjettert resultat på kr. 13.550,-.
Resultat kr. - 20.731,-.
Den store differansen skyldes hovedsakelig for sen søknad på momskompensasjon.
Konferanse 2018:
Eventuelt overskudd fra konferansen er ikke lagt inn i budsjettet for 2018.
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7

Innkomne saker:
Det er ikke kommet inn saker.

8

Valg:
Tor Magne Handeland ønsker å fortsette som formann.
VEDTAK: Tor Magne ble enstemmig valgt som formann.
Wenche Mårvik Winnerkvist ønsker å fortsette som styremedlem.
VEDTAK: Enstemmig valgt.
Valgkomitéen, v/Birgit Eliassen og Veslemøy Merton har følgende forslag til ny medlem av styret:
Styremedlem Einar Fosse
VEDTAK: Enstemmig valgt
Informasjon:
Torill Eide går ut grunnet tid som styremedlem er ute.
Hun får en gave fra styret som takk for hennes gode arbeid.
Disse er ikke på valg og fortsetter i styret:
Styremedlemmer: Renate Scholz, Inger Helene Nøkleholm, Ole Helliesen
Varamedlemmer: Oddbjørg Jonsdottir, Chatrine Helgø Sasson
Tilstede av de som var på valg:
Einar Fosse var ikke til stede
Tor Magne Handeland og Wenche Mårvik Winnerkvist var til stede.
Valgkomitéen foreslo flg. til ny valgkomité:
De fant ingen kandidater til ny valgkomité. Styret følger opp saken.
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