Årsmøtet for Ålesund Senioruniversitet for 2019
Avholdt, den28.feb. 2019 på NTNU (Naftadjupet) i Ålesund kl.1800
Leder Helene Birkeland ønsket velkommen.
Årsmøtet ble satt.
Innkallingen ble referert og godkjent.
Tilstede var 39 stemmeberettigede medlemmer.
Som møteleder ble Helene Birkeland valgt.
Som referent ble Per-Arne Vidnes valgt.
Som to vitner til å undertegne protokollen ble Hilde Bjørlo og Arne Olufsen Drabløs valgt.
Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder. Årsberetningen godkjent uten merknader.
Årsregnskapet ble presentert og kommentert av kasserer Sjur Brande.
Årsregnskapet ble deretter godkjent uten merknader.
Revisors beretning ble referert av kasserer og godkjent uten merknader.
Styrets forslag til neste års budsjett ble fremlagt og kommentert av kasserer. Godkjent uten
merknader.
Styrets fremlagte forslag til nye vedtekter for Ålesund Senioruniversitet ble gjennomgått og
kommentert av styreleder. Ingen merknader og vedtektene ble enstemmig godkjent.
Etter ønske fra kasserer Sjur Brande om noe hjelp (assistent) i kassererjobben, meldte Arne Olufsen
Drabløs seg til tjeneste. Tilbudet mottatt med akklamasjon av forsamlingen.
Valg av tillitsmenn ble ledet av leder i valgkomiteen Sissel Blomvik:
Som styrets leder ble valgt Helene Birkeland (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem: Noralv Breivik (for 2 år)
Styremedlem: Guri Bjørlo (for 2 år)
Styremedlem: Sjur Brande (for 1 år – ikke på valg)
Styremedlem: Herbert Gartz (for 1 år - ikke på valg)
Styremedlem: Ann Kristin Emblem (for 2 år - oppnevnt av PU)
1. vararepresentant: Anne Dyb Liaaen (for 1 år)
2. vararepresentant: Liv Ingebrigtsen (for 1 år)
Til revisor ble Kari Westre valgt.
(for 2 år)
Som ny valgkomite ble følgende valgt:
Reidun Haavik (ikke på valg)
Ole Andreas Devold (ikke på valg)
Halldis Oksefjell (ny)
Vara: Dagfinn Ratvik (ny)

for 1 år
for 1 år
for 2 år
for 1 år

Styret ble deretter meddelt ansvarsfrihet innenfor norsk lov
Møteleder takket for fremmøtet og erklærte Årsmøtet for avsluttet kl. 18.35

_____________________
Hilde Bjørlo (sign.)

________________________
Arne Olufsen Drabløs (sign.)

Referent: Per-Arne Vidnes

