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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb 
tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus. 

 
Til behandling foreligger: 

 
1. Godkjenning av stemmeberettigede 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

3. Valg av dirigent (møteleder), referent og 2 medlemmer til å undertegne 
protokollen 

 

4. Årsmelding for 2014 
 

5. Årsoppgjør for 2014 med budsjett og satser for 2015 
 
6. Innkomne forslag 

 
7. Valg 

 
a) Leder og nestleder 
b) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan  
d) 2 revisorer 
e) Representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 
f) Valgkommite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 

 

 
Asker, 7. mars 2015 

 

  
 

 
Berit Oxholm 

Leder 

sign. 

 
Sven-Erik Gullbekk 

Nestleder 

sign. 
 

 
Fride Bakke Giverholt 

sign. 

 

 
Inger Cecilie Reese 

sign. 

 

 
Eileen Strøm 

sign. 
 
 

Siren Svennevig  
sign. 

 
 

Gro Sætersmoen 
sign. 
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4. ÅRSMELDING FOR 2014 
 
 
1. Tillitsvalgte 

 
Styrets sammensetning i perioden: 
 

Leder: Berit Oxholm På valg 
Nestleder: Sven-Erik Gullbekk På valg 

Styremedlemmer: Siren Svennevig På valg 
 Inger Cecilie Reese På valg 
 Gro Sætersmoen  På valg 

 Eileen Strøm På valg 
 Fride Bakke Giverholt På valg 

     
Varamedlemmer: Kira Eidslott På valg 
 Aase Serine Devold Pay På valg 

 Hanne Vadseth  På valg 
   

  
Revisor: Hans Christian Ellefsen  På valg 
 Cecilie Thormodsrud På valg 

 
Valgkomité: Cecilie Kaas Iversen (leder) På valg 

 Kari Anne Aaby På valg 
 

 
2. Arten av virksomheten og hvordan den drives 
 

Virksomheten består av forvaltning og daglig drift av Asker Rideklubb ridehus. 
Virksomheten er organisert etter de bestemmelser som følger av foreninger, og har 

til formål å drive ridehuset i samråd med og til beste for medlemmene. 
 
 

 
3. Styrets arbeid 

 
Det er avholdt 14 styremøter i valgperioden. 
 

Vi har en gledelig økning i antall medlemmer i forhold til tidligere år! Vi har per 
31.12.2014 13 junior- og 77 seniormedlemmer fordelt på følgende type 

medlemskap:  
 4 junior-, 51 senior- og 13 familiemedlemskap 
 Kjønnsfordeling er 68 kvinner og 23 menn 

 Vi har 11 lisensierte ryttere i klubben 
 

Styret har fortsatt arbeidet med utvikling av rideklubben og ridehuset – dette er 
styrets viktigste oppgave. 
 

Nedenfor følger en mer detaljert gjennomgang av disse punktene. Se også fremlagt 
budsjettforslag og vedlikeholdsplan for kommende år. 
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3.1 Klubbutvikling 
Kirsti Finsal fra Norges Rytterforbund avholdt styreseminar før sommeren. Alle 
klubbens medlemmer ble invitert til klubbutviklingsmøte i oktober, og her kom det 

frem mange gode forslag vi skal jobbe videre med. Oppfølgingsmøte vil finne sted 
før sommeren – nærmere beskjed kommer!  

 
 

3.2 HMS og Klubbhåndbok 
Det er laget nytt HMS-dokument og ny klubbhåndbok – begge finnes i elektronisk 
utgave på vår hjemmeside. 

 
3.3 Nettsted  

Det er opprettet ny hjemmeside for Asker Rideklubb – denne er fortsatt under 
utvikling. Det er lagt inn kalender med oversikt over timer og andre tidspunkter 
ridehuset er opptatt. 

Klubbens Facebook-side blir godt brukt. 
Dette er ment å være hyggelige og nyttige sider for klubbens medlemmer. Målet er 

at dette skal bli levende sider som stadig er oppdaterte. 
 
3.4 Regnskapsprogram 

Det er kjøpt lisens for nytt regnskapsprogram, eAccounting, fra Visma. Dette er et 
nettbasert program som gjør det enkelt å bytte regnskapsfører fremover. 

Regnskapet for 2014 er ført ved hjelp av dette programmet. 
 
3.5 KlubbAdmin 

Asker Rideklubb har tatt i bruk det nye systemet ”KlubbAdmin”, dette erstatter 
”KlubbenOnline”.  

 Alle medlemmer er lagt inn her med link til ”MinIdrett” 
 Alle medlemmer med Grønt kort/lisens er registrert i ”SportsAdmin” 

 

 
4. Ridehus 

 
4.1 Vedlikehold ridehus 
Harving og slådding er godt gjennomført hele året av Cecilie – dette er nå lønnet 

arbeid. I tillegg har hun bestilt flis, salt og innkalt til dugnader.  
Følgende er også utført i 2014: 

 De bestilte speilene er hengt opp og har gjort det langt triveligere i ridehuset 
 Førstehjelpsskap og nødplakat er hengt opp 
 Vindushasper er montert slik at lufting er mulig 

 
 

4.2 Reklamebannere/sponsoravtaler 
Det ble inngått avtale med Høymyr Hesteutstyr i 2014. Avtalen innebærer at 

klubbens medlemmer får 10% rabatt på produkter kjøpt på nett, og 15% ved kjøp i 
butikk. Ordningen gjelder alle produkter med unntak av saler og salgsvarer. Til 
gjengjeld er det hengt opp banner i ridehuset. 

Styret vil forsøke å få flere sponsorer fremover og tar gjerne i mot gode forslag om 
eventuelle sponsorer. 

 
 
4.3 Tribune 

Styret har innhentet to tilbud på bygging av tribune i ridehuset – bygging er 
inkludert i årets budsjett. Styret er av den oppfatning at en tribune vil gjøre det 

sikrere og hyggeligere å være i ridehuset som tilskuer. 
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4.4 Utleie av ridehuset 
Styret har den siste tiden fått flere henvendelser om utleie av ridehuset. 
Medlemmer prioriteres ved utleie. 

 
4.5 Dugnader/Fellesarealer/Fellesarrangementer 

Det er i 2014 gjennomført 1 dugnad.  
 

4.5.1 Sommerfest 
Det ble avholdt sommerfest i ridehuset i juni. 
 

4.5.2 Klubbutvikling 
Se punkt 3.5. 

 
4.5.3 Semiaden 
Asker Rideklubb ble i år bedt om å bistå ved Semiaden, dette er et årlig 

arrangement som avholdes i september til inntekt for NaKuHel. Det er Rotary som 
organiserer Semiaden. 

Flere av klubbens yngste medlemmer gjorde en fantastisk innsats denne dagen – vi 
har mottatt flere e-poster med skryt og takk! Til å bistå de yngre var også noen 
eldre medlemmer, og egnede hester/ponnier ble lånt ut for anledningen.  

 
4.5.4 Toaletter 

Styret vil informere om at det er anledning til å benytte toalettet på Store Berg.   
 
4.5.5 Parkering 

Det er tinglyst vei og parkering ved Store Berg, men grunnet stor økning av 
oppstallører henstilles det til å parkere foran ridehuset for de som skal dit. 

For turgåere og andre som ikke skal til ridehuset skal det parkeres på offentlige 
parkeringsplasser ved Semsvannet. 
 

 
4.6 Diverse 

 
4.6.1 Grønt Kort 
Flere av klubbens medlemmer har tatt eller har påbegynt Grønt Kort-kurs i 2014. 

 
4.6.2 Klubbvester 

Det ble bestilt inn klubbvester fra Høymyr Hesteutstyr i høst. Takket være god 
avtale med Høymyr fikk vi vestene til redusert pris for medlemmene, og mange 
bestilte vest. Vestene ble ferdig brodert med logo og levert i januar. 

 
4.6.3 Ridestier 

Ridestien lengst mot sør (til venstre) opp mot skytterbanen er ryddet for trær, og 
er nå fremkommelig for hester igjen. 

 
4.6.4 Møte med grunneier 
Styrets leder har avholdt møte med grunneier Gunnar Syverud på Store Berg gård. 

Tilstede var også driver av Stall Store Berg, Ketil Muri. Agenda for møte var legge 
til rette for et godt samarbeid mellom partene. 

 
4.6.5 Styreansvars- og underslagsforsikring 
Det er nå tegnet forsikring i Gjensidige. 
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4.6.6 
Klubben har flere ryttere som har startet i sprang, dressur, og distanseritt fra 
klubbstevner opp til landsstevner. Vi har nå flere ponniryttere som har startet i 

Offiserrittet samt på klubb og treningsstevner med ponni med leier og oppover. 
 

5. Honorarer 
 

Styret har i samråd med Cecilie Reese bestemt at harving og slådding av ridehuset 
skal avlønnes (ref punkt 3.1) 
 

 
 

6. Likviditet og gjeldsforhold 
 
I 2014 ble vårt lån i KBN Kommunalbanken Norge  nedbetalt med kr 47.848, og er 

pr. 31.12.14 på kr 2.340.459 ref. note 2 i regnskapet. 

Nominell rente pr. 01.01.15 er 2,65%. 
 
 

7. Økonomi  

Etter styrets mening viser regnskapet et rettvisende bilde av utvikling, resultat 
og stilling. 

 

8. Redegjørelse for fortsatt drift 
 

Styret bekrefter at fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet. 
 
 

 
9. Redegjørelse for arbeidsmiljø og ytre miljø 

  
Arbeidsmiljø: Foreningen har ingen fast ansatte.  
  Arbeidsmiljøet har vært godt for styre- og varamedlemmene. 

Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at klubbens virksomhet påvirker det ytre 
miljø i negativ retning. 
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4. ÅRSREGNSKAP 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Rapporteringen består av: 
 
- Resultatregnskap (driftsoversikt) 
- Balanse (oversikt over eiendeler og gjeld) 

- Noter 
- Budsjett 2015-2016  
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Resultatregnskap 1.1 - 31.12.14 
 
Inntekter og kostnader Note 2014 2013 

    
Inntekter    
    

Kontingenter seniorer  20 250 17 370 
Kontingenter juniorer  1 050  

Kontingenter familie  7 350  
Ridehusleie medlemmer  125 250 85 210 
Ridehusleie ikke-medlemmer  10 050  

Ridehusleie Asker 
Hundeklubb 

 56 500 50 000 

Tilskudd og andre inntekter  16 887 6 395 

Sum inntekter  237 337 158 975 

    
Driftskostnader    

    
Avskrivninger bygg og 
driftsmidler 

3 158 813 162 989 

Bygsling ridehustomt 4 8 000 0 
Ridehus - drift og 

utbedringer 

 36 224 15 652 

IT-kostnader web og 
regnskap 

 19 037 0 

Reklame 1 28 000 2 164 
Forsikringer  10 376 9 852 

Abonnement Hestesport  11 625 5 500 
Annen driftskostnad  44 858 12 974 

Sum driftskostnader  316 933 209 131 

    

Driftsresultat  -79 596 -50 156 

    

Finansposter    
    
Renteinntekter bankinnskudd  15 612 20 693 

Rentekostnader lån 2 -63 299 -64 018 
Andre finansposter  -600 -511 

Sum finansposter  -48 287 -43 836 

    

Ordinært resultat  -127 883 -93 992 

    
Overføringer    
Overført til/fra annen 

egenkapital 

5 -127 883 -93 992 

Sum overføringer  -127 883 -93 992 
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Balanse pr 31.12.14 
 
Eiendeler Note 2014 2013 

    
Anleggsmidler    
    

Varige driftsmidler    
Ridehus 3 3 672 305 3 825 318 

Ridehusharv 3 14 784 20 584 

Sum varige driftsmidler   3 687 089 3 845 902 

    
Omløpsmidler    

    
Fordringer    
Andre kortsiktige fordringer  0 2 024 

Sum fordringer  0 2 024 

    

Bankinnskudd og 
kontanter 

   

Bankinnskudd og kontanter  620 945 695 936 

Sum bankinnskudd og 

kontanter 

 620 945 695 936 

    

Sum omløpsmidler  620 945 697 960 

    

Sum eiendeler  4 308 034 4 543 862 

    
Egenkapital og gjeld    
    

Egenkapital    
Annen egenkapital 5 -127 883 0 

Fond materiell 5 7 155 7 155 
Fond Ridehus 5 2 005 535 2 005 535 

Sum egenkapital  1 884 807 2 012 690 

    
Gjeld    

    
Gjeld Kommunalbanken  2 2 340 459 2 388 307 

Sum langsiktig gjeld  2 340 459 2 388 307 

    

Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld  35 849 3 881 

Forskuddsbetalte inntekter  6 975 0 
Annen kortsiktig gjeld  39 944 138 984 

Sum kortsiktig gjeld  82 768 142 865 

    

Sum gjeld  2 423 227 2 531 172 

    

Sum gjeld og egenkapital  4 308 034 4 543 862 
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Noter til regnskapet 2014 
 
Note 1 – Reklame  

 
Denne posten dekker innkjøp av klubbvester. Egenandelen for salget av 
vestene vil bli inntektsført i 2015.  

 
 

Note 2 – Lån Kommunalbanken 
 
Restlån pr 31.12.2014: 2 340 459 

Rentesats: 2,65 % 
Påløpne renter pr 31.12.2014: 10 365 

Løpetid: 33 år, 2 års avdragsfrihet ved oppstart 
Type lån: Annuitet med halvårlige terminer 
 

 
Note 3 – Anleggsmidler 

 Ridehus Harv Sum 
Anskaffelsesverdi 1.1.14 4 138 582 29 000 4 167 582 

Anskaffelsesverdi 31.12.14 4 138 582 29 000 4 167 582 

Akk. avskrivninger 31.12.14 466 277 14 216 480 493 

Bokført verdi 31.12.14 3 672 305 14 784 3 687 089 

Årets ordinære avskrivninger 153 013 5 800 158 813 

Avskrivningsplan 4 % saldo 5 års 
levetid 

 

 
Ingen tilgang eller avgang av anleggsmidler i 2014. Investering i speil er ført 
mot tidligere avsetning.  

 
 

Note 4 – Bygsling tomt 
 
Beløpet gjelder for årene 2011, 2012, 2013 og 2014 til sammen 8 000,-. 

Bygsling er 2 000,- pr år og justeres hvert 5 år. 
 

 
Note 5 – Egenkapital 
 

Egenkapitalendring for 2014 er kun årets resultat ført mot annen egenkapital. 
Det er ikke benyttet fond for ridehus eller fond for materiell. 
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Budsjett 2015  

 

  
Ridehusleie          186 000    

Hundeklubben vår 2015            27 000        213 000 

      

Medlemskontingent            45 000          45 000  

      

Tilskudd            45 000    

Grasrot              2 000          47 000  

      

   Sum        305 000  

      

Gaver medlemmer                 500    

Ridehus, harving, flis, salt, etc.            30 000   * 

Ridehus utbedring (tribune)          115 000   * 

Ridehus innkjøp utstyr (hindermatriell)            35 000   * 

Ridehus måking, strøing              3 000   * 

Ridehus strøm            11 000   * 

Bygslingsavgift              2 000   * 

Revisjon og regnskap              2 000    

Kontorrekvisita              1 500    

IT utgifter regnskap/hjemmeside              8 000    

Hestesport              9 000    

Møter, kurs ect              3 000    

Postboks, porto              1 500    

Reklamekostnader (salg vester)           -21 500    

Kontingenter              1 000    

Gaver ikke fradrag                 500    

Medlemsarrangementer              4 000    

Forsikringer            12 500   * 

Bank, kort gebyt                 500        219 000  

        

Rytterstøtte            40 000    **  40 000  

          

Driftsresultat         259 000  

      

Renteinntekt           -14 000    

Renter banklån            60 000          46 000  

      

Ordinært resultat  Sum        305 000  

      

Årsresultat                  -    
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* VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ASKER RIDEKLUBBS RIDEHUS PÅ STORE BERG 

GÅRD VED SEMSVANNET 
 
Ref. Årsmelding 4.3: Oppføring av en liten tribune i ridehuset til trenere og 

publikum som til nå befinner seg inne på ridehusbanen. Av sikkerhetsmessige 
grunner vil de kunne ta i bruk tribunen. Det er av meget stor betydning at en 
tribune blir oppført da klubben ikke eier klubbhus eller annet sted og møtes. 

Klubbens medlemmer står oppstallet på flere gårder i området rundt 
Semsvannet. 

 
Vedlikehold av ridehusvant og annet generelt vedlikehold. 

 
Kostnader til vedlikehold av ridehusbunn med kjøp av ny flis, salting og 
kostnader ved harving. 

 
Det vil bli innkjøpt utelamper da det ikke er lys på veien fra ridehuset. 

 

Ridehus, harving, flis, salt, etc.            30 000  

Ridehus utbedring (tribune)          115 000  

Ridehus innkjøp utstyr (hindermateriell)            35 000  

Ridehus måking, strøing              3 000  

Ridehus strøm            11 000  

Bygslingsavgift              2 000  

Forsikringer            12 500  

Totalt budsjettert vedlikehold 208 500 

 

 

** RYTTERSTØTTE 

 
Vi har ryttere som starter sprang, dressur, feltritt og distanseritt er det i for 

2015 budsjettert med rytterstøtte. 
 

Antatt som løser lisenser    Ca  10-15  stk. 
Dekning til del av reiseutgifter til stevne Ca 100 per stevnedag 

Dekning av startavgift Klubben avsetter 40.000  som 
fordeles på de som starter. 

 
Rytterne sender inn hvor de har startet, dato, klasse, betaling per klasse og 
plassering på stevne. 

Rytterstøtte betales etter 1.1.2016 og fordeles etter prosent av totalt avsatt 
rytterstøtte. 

 
Asker Rideklubb betaler startavgift til Mesterskap. 
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6. Innkomne forslag 
 
6.a FORSLAG TIL ENDRING AV § 15 (ÅRSMØTETS OPPGAVER) I LOVER 

FOR ASKER RIDEKLUBB 
 

Gammel § 15 (1) 10, (2) og (3): 
Årsmøtet skal foreta følgende valg: 

(1) 10. 
g) Leder og nestleder 
h) 4-5 styremedlemmer og 2-4 varamedlemmer 

i) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. Punkt 9 
j) 2 revisorer 

k) Representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett 

l) Valgkomité med leder og 2 medlemmer, og 1 varamedlem for neste 

årsmøte 
 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 
rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 

 
Forslag til ny tekst : 
Årsmøtet skal foreta følgende valg: 

(1) 10  
a) Leder og nestleder 

b) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. Punkt 9 
d) 2 revisorer 

e) Representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer, og 1 varamedlem for neste 
årsmøte 

 

(2) for å sikre kontinuitet i styrearbeidet og unngå utskiftning av alle 
medlemmene det samme året , legges det opp til følgende:  

 Funksjonstiden for styremedlemmene er 2 år 
 Funksjonstiden for varamedlemmene er 1 år 
 Hvert annet år velges leder og 3 styremedlemmer og hvert annet år 

velges nestleder og 2 styremedlemmer 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmene velges 

samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
  

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 
 
Akershus idrettskrets har vurdert endringen og uttalt i e-post datert 16. januar 

2015 at den kan godkjennes. 
 

26. februar 2015 
Styret i Asker Rideklubb 
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6.b Forslag fra Mai Britt Søby 
 
-----Opprinnelig melding----- 

From: Mai Britt Søby 
Sent: Sunday, March 01, 2015 10:34 PM 

To: admin@askerrideklubb.no 
Subject: Forslag til årsmøtet 2015 

 
 
Jeg ber om at følgende to forslag blir behandlet i årsmøtet 2015: 

 
 

1 
Styret legger frem fullstendige protokoller fra styremøtene, slik at alle  
vedtak som er gjort i styret vises. 

 
Begrunnelse:ge 

Styrets håndtering av økonomi, gjennomføring av vedtatt budsjett,  
avtaleinngåelser, forvaltning av rideklubbens eiendom og rettigheter, og  
vurdering av medlemmenes habilitet må kunne dokumenteres. 

 
 

2 
Det utarbeides en plan for rideklubbens aktivitet som legges frem for  
klubbens medlemmer i årsmøte før neste sesong. Planen må omfatte 

- Klubbens sportslige aktiviteter, trening, evt treningsstevner, målgrupper  
etc 

- Ressursfordeling: tid i ridehuset, evt pengestøtte til medlemmer 
- Klubbens ansvar for forsvarlig drift, blant annet sikkerhet for brukerne 
 

Begrunnelse: 
En aktivitetsplan må legges frem for medlemmene slik at en sikrer tid i  

hallen som dekker medlemmenes behov. Utleie til andre formål må begrenses  
slik at det er tilstrekkelig tid igjen til klubbens/medlemmenes egne  
aktiviteter. 

Klubbens ansvar for driften av ridehuset må bli tydeligere, det samme  
gjelder hvordan hallen brukes. Sikkerhet ser ikke ut til å være  

tilstrekkelig ivaretatt i dag, og klubben kan ikke fraskrive seg ansvaret  
for alt som skjer i hallen. 
 

Mai Britt Søby  
 

--------------------------------------------------------------------------- 
Forslaget ble behandlet på ekstraordinært styremøte 02.03.15:  

 
Ad punkt 1: 
 

Styret anser det som hensiktsmessig å legge ut et sammendrag av referatet fra 
styremøtet på hjemmesiden da dette gjør det mulig å legge ut dette raskt etter 

møtet. Referatene blir vanligvis signert på neste styremøte som er en måned 
etterpå. Det er full anledning for de som ønsker det å se de signerte referatene. 
  

mailto:admin@askerrideklubb.no
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Ad punkt 2: 
 

Når det gjelder punkt 2 nevnes følgende tiltak etablert i 2014: 
 

* Kalenderen på hjemmesiden gir en god oversikt over tidsbruk i ridehuset 
* Klubbutviklingsseminar er avholdt, hvor man har fått innspill fra medlemmene 

om ønskede aktiviteter 
* Ridehusregler er satt opp. HMS-dokument og Klubbhåndbok gir oversikt over 

roller og ansvar inkludert helse, miljø og sikkerhet. Det er også hengt opp 

førstehjelpsskrin og nødplakat i ridehuset. 
* Forslag om rytterstøtte ligger inne i årets budsjett – se også innkommet 

forslag 6.b 
 
Dette gir et godt utgangspunkt for å sette opp en mer detaljert aktivitetsplan og 

oversikt over ansvarsforhold, som kan diskuteres med medlemmene på neste 
klubbutviklingsseminar som er planlagt i 2. kvartal. 
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Asker rideklubbs årsmøte 24.03.2015 

 

 
 

Valgkomiteens innstilling til kandidater for verv i perioden 2015-2016 

Styre 

Leder Berit Oxholm Gjenvalg 

Nestleder Janne Folmoe Ny 

Styremedlem Inger Cecilie Reese Gjenvalg 

Styremedlem Gro Sætersmoen Gjenvalg 

Styremedlem Henny Bang Ny 

Kasserer Eileen Strøm Gjenvalg 

Styreremedlem Fride Bakke Giverholt Gjennvalg 

 
Varamedlemmer 

1. vara Siren Svennevig Ny 

2. vara Nini Karine Torp Ny 

3. vara Kira Eidslott Gjenvalg 

 
Revisor 

Cecilie Thormodsrud Gjenvalg 

Solveig Lystad Ny 

 
 
 

 
Cecilie Kaas Iversen Kari Anne Aaby  

 sign. sign.  
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NAVNESEDDEL 

 

 
Skriv navne på denne navneseddelen og lever den ved inngangen til møtelokalet. 

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER 
 

Navn: ...............................................................................................….. 
 
På årsmøtet kan medlemmer møte, men kun de over 15 år har stemmerett. 

 
 

 

 

 

 


