ØSTFOLD GEOLOGIFORENING
Årsmøteprotokoll 2022
Sted: Iddeveien 50, Halden.
Tid: Tirsdag 1. mars 2022, kl.18:30.
Thor Sørlie åpnet møtet og ønsket de 5 frammøtte medlemmene velkommen.
Dagsorden i hht. vedtektene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg av dirigent og referent
Beretning om foreningens virksomhet i 2021
Regnskap for 2021
Fastsettelse av kontingent
Vedtektsendring. (Ingen)
Valg
Innkomne forslag. (Ingen)

1. Jan Strebel ble valgt til dirigent og Aud Pedersen til referent.
2. Beretningen ble lest av Jan. Godkjent av Årsmøtet.
3. Regnskap med revisjon for 2021 ble lagt fram og enkelte punkter ble forklart. Thor fortalte at
årets underskudd stort sett skyldtes kontingent, som ikke ble innkrevd i 2021. Kommentar til
kontoen i Berg Sparebank, som ikke følger regnskapet. Thor forklarte at det er egen konto som
tilhører Opplevelsesrommet, men kunne vært nevnt her. Regnskapet ble godkjent av Årsmøtet.
4. Styret ser ingen grunn for økning av kontingenten. Kontingenten blir uendret, fortsatt kr. 300.pr. år. Godkjent av Årsmøtet.
5. Ingen forslag til vedtektsendringer.
6. Valgkomiteens innstilling til styre ble gjennomgått av Jan hvor han forklarte styrets
sammensetning etter fjorårets utsettelse av valg.
Leder (velges for 1 år):

Thor Sørlie

Gjenvalgt

Nestleder.

Jan Strebel

Gjenvalgt, 2 år

Sekretær.:

Aud Pedersen

Gjenstår, 1 år

Kasserer:

Ingar Antonsen

Gjenvalgt, 2 år

Styremedlem:

Kjell Hasle

Gjenstår, 1 år

Styremedlem:

Kenneth Lorenzen

Ny, 2 år

Valgkomité:

Gjermund Engh

Gjenstår, 1 år

Bjørgunn Strebel

Gjenvalgt, 2 år

Egil Hollund

Gjenstår, 1 år

Herløv Haug

Gjenvalgt, 2 år

Revisorer:

Valgkomiteens innstilling til styre ble klappet inn av Årsmøtet.
7. Det var ingen innkomne forslag.
Thor oppfordret til at det settes opp et styremøte om 2–3 ukers tid hvor styret kan planlegge årets
program med møter og turer.

Møtet hevet kl. 19.15.
Etter den formelle delen av årsmøtet fulgte sosialt samvær med utlodning og bespisning av snitter,
kaker og kaffe. Thor delte noen tanker med oss om nye visjoner, som kan bli et prosjekt for
barneskoler.

Referent, Aud Pedersen.

