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Fossum klubbhus torsdag 10' mars 2016

Det møtte 9 deltagere hvorav følgende fra styret Magnhild T' MØlnvik, Bent Kverme, Katrine Bakke,

Olav Hasaas. ltillegg møtte 4 medlemmer'

Styrets leder ble valgt til møtets dirigent og referent'

Bent Kverme og Terje Melsom ble valgt til å skrive under protokollen.

Gruppens årsmelding for 2015

Årsmøtet gikk gjennom utkast til årsberetning'

Små rettelser og tilføyelser ble kommentert'

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2015'

Gruppens regnskaP for 2015

ÅrsmØtet gikk gjennom resultatregnskapet og balanse'

Forhold som ble diskutert:
- Årsmøte spurte etter hvor stort beløp som gjenstår å fakturere fra <Oslo Bratteste))

dugnad og understreker at det er viktig å sende ut fakturaer fortløpende'

- Fossum O-gruppe har en egenkapital på 1'100'000,- kr'

styret har bestemt å gløre en vurdering av nødvendig egenkapitalbehov for gruppa'

Årsmøte påpekte at budsjettet for o-festivalen 2018 bør etableres og analyseres mhp

egenkaPita lbehov.

Vedtak: ÅrsmØtet godkienner O-gruppens regnskap for 2015'

Gruppens budsiett for 2016 (informasjon)

Årsmøtet gikk gjennom budsjett for 2016'

Budsjettet er planlagt med et 0-resultat'

Budsjett organisert i prosjektnummer for alle aktiviteter videreføres'

Vedtak: Årsmøtet tar O-gruppens budsjett tor 2Ot6 til informasjon.

4. Valg
O-gruPPas stYre i 2015 har vært:

Leder Magnhild T. Mølnvik

Økonomi Bent Kverme

Arrangement Gunhild Kvålsgard

Rekruttering KatrineBakke

t.

2.

3.

13-16
JrlSr

Olav Hasaas

Leif 5tørmer

Kart Roger Birkeland

Gruppeledere utenfor styret
Tur-O @ystein Berg

Klubbturer Knut Jostein Sætnan



Følgende har vagt å trekke seg fra sine verv etter lang og stor innsats:

Arrangement Gunhild Kvålsgard

L3-16 Olav Hasaas

FØlgende styre for 2015 ble valgt ved akklamasjon:

Leder Magnhild T. Mølnvik

Økonomi Bent Kverme

Arrangement Håkon eørli (nY)

Rekruttering KatrineBakke

13-16
Jr/Sr

Arild Andresen (nY)

Leif Størmer

Kart Roger Birkeland

Gruppeledere utenfor styret

Tur-O Øystein Berg

Klubbturer Knut iostein Sætnan

5. lnnkommet forslag:

Differensiert gruPPeavgift

Et medlem har fremme]t forslag om å få vurdert differensiert gruppeavgift. Årsmøte ba styret

om å vurdere denne saken nærmere'

6. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

Orienteringssaker etter Årsmøtet:
Hovedkomite for O-festivalen 2018 er etablert'

l2o76har vi gjenn omtørtto temakvelder for hele orienteringsgruppa, og vil vurdere andre

relevante tema senere.

10.03.2016/mtm

Terje Melsom


