
RBR MØTETYPE:
MØTE NR.:
DATO:
STED:
MØTELEDER:
MØTEREFERENT:
NESTE MØTE.

Årsmøte

16.02.14
Scandic Haugesund
Jens Olav Flobakk
Solveig Yndesdal
 

Tilstede: 12 medlemsforeninger 

Forfall:  

Kopi:

SAK SAKSLISTE ANSVAR/FRIST
1 Åpning

Leder i RBE, Jens olav Flobak ønska velkommen og la fram sakslista 
2 Valg av møteleder og referant

Møteleder : Jens Olav Flobak
Referent: Solveig Yndesdal

3 Årsberetning
Årsberetningen var sendt med innkallinga og den ble gjennomgått på møtet.
Det var ingen merknader til årsberetningen.
 

4 Regnskap
Regnskap for 2013 blei gjennomgått. Det blei informert om økonomiske 
konsekvenser av at alle forhåndsbestilte KLM-flybilletter til studieturen til 
Istanbul ikke ble brukt, p.g.a. lavere påmelding til turen enn forventet.

5 Forslag til årsmøte - vedtektsendring
Styret sitt forslag til vedtekstendringer  som det ble stemt over:
§ 4 Valgkomite
Ny setning: Styret fremmer forslag til valgkomite for årsmøtet

§ 5 Årsmøte
Nytt pkt e: Valg av medlemmer til Valgkomiteen
Følgende punkt blir flytta ned, slik:
Pkt f: Fastsettelse av medlemskontigent
Pkt g: Forslag til Årsmøtet

Forslaget ble godkjent.

6 Valg
Nytt styre:
To styremedlemmer er ikke på valg. Leder og fire styremedlemmer er på valg. 
Av disse har  to varslet valgkomiteen at de ønsker avløsning. 
Valgkomiteen har fått 4 forslag til nye styremedlemmer og har enstemmig 
foreslått to av de i tillegg til gjenvalg på leder og de to andre styremedlemmene 
som har sagt ja til gjenvalg.

Det ble først stemt over leder. Valgkomiteen sitt forslag ble enstemmig vedtatt, 
og Jens Olav Flobak ble valgt for 1 år. 
Det ble så stemt samlet over resten av valgkomiteen sitt forslag. Valgkomiteen 
sitt forslag ble vedtatt med 9 mot 3 stemmer. 
Nye styrerepresentanter blir:
Liv Pedersen – Sandnes kommune og Marit Vasshus – Rogaland A-senter. 
Styret består nå av: 
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Jens Olav Flobak – Leder – Gjenvalg  for 1 år ,
Ragnar Kveseth – styremedlem –  Gjenvalg for 2 år
Bjørn Roar Tollefsen – styremedlem – ikke på valg 
Anne Kveim – styremedlem – ikke på valg
Liv Pedersen – styremedlem – valgt for 2 år
Marit Vasshus – varamedlem – valgt for 1 år
Berit Danielsen – varamedlem – Gjenvalg for 1 år. 

Valgkomite:
Valkomiteen er på valg og alle ønsket avløsning. 
Styret sitt forslag til ny valgkomitee er:
Gunnar Tønnesen, Egil Forgaard og Solveig Yndesdal
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Alle er valgt for toår. 

7 Medlemskontigent 
Det har ikke komet forslag om å endra medlemskontigenten. 
Medlemskontgenten blir dermed uendra for 2014. kr. 500

8 Medlemsverving
Styret blei oppfordra til å drive mer aktiv medlemsverving, særlig i nordfylket. 
Tempen  bkf.  lovet  å  utarbeide  en  oversikt  over  bedriftskunstforeninger  i 
nordfylket.


