
PROTOKOLL fra årsmøte i Geokaperne fra Agder. 

Avholdt søndag 14.02.2016 kl 14.00 på Horisonten, Lillesand. 

 

Saksliste og vedtak: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent 

2a. Valg av møteleder. 

  Kjetil Hoftstad 

2b. Valg av referent. 

  Tom Rud 

2c. Valg av ett medlem til å underskrive protokoll sammen med møteleder og referent. 

  Ole Ivar Nedenes 

2d. Valg av to personer til tellekorps. 

  Gerd Hovland og Stig Hansen 

3. Årsberetning. 

  Lest opp og tatt til etterretning. 

4. Regnskap for 2015. 

  Lest opp av Jens Flyvholm og godkjent. 

Innspill fra medlemmene kom inn etter regnskapet som angår BVS.  Vedlikehold bør prøves med lokale 
ansvarlige.  Stien skal opp opp å gå igjen der hvor det har vært arkiverte cacher grunnet diverse 
arbeider. 

Foreningen har mulighet for å motta Grasrotandel – de medlemmene som ønsker bør bruke den til 
foreningens beste (gjelder de som kjøper spill gjennom Norsk Tipping). 

5. Innkomne saker. 

  Vedtektsendring er enste innkommende sak.  Det er 14 nick tilstede som har stemmerett. 

  Gjennomføringen av forslag på vedtektsendringer følger av eget vedlegg. 

 #1 Vedtatt enstemmig    #11 Vedtatt enstemmig 

 #2 Vedtatt enstemmig    #12 Vedtatt enstemmig 

 #3 Vedtatt enstemmig    #13 Vedtatt enstemmig 

 #4 Vedtatt enstemmig    #14 Vedtatt. 13 for / 1 blank 

 #5 Ikke vedtatt. 7 for / 6 i mot / 1 blank  #15 Vedtatt enstemmig 

 #6 Vedtatt enstemmig    #16 Vedtatt enstemmig 

 #7 Vedtatt.  11 for / 3 i mot   #17 UTGÅR – grunnet #5, ikke vedtatt 

 #8 Vedtatt enstemmig    #18 Vedatt enstemmig 

 #9 Vedtatt enstemmig    #19 Vedtatt. 13 for / 1 i mot 

 #10 Vedtatt enstemmig    #20 Vedtatt enstemmig 



 #21 Vedtatt enstemmig 

 

6. Valg av medlemmer til styret. 

Grunnet endringer av vedtektene så endres også perioden for styremedlemmene i forhold til 
forslaget til valgkomiteen.  Forslaget blir stående kun med endring av lengde på perioden for 
de forskjellige verv.  Styret ble valgt ved akklamasjon. 

  Styreleder: Kjetil Hofstad  for 2 år  Vest-Agder gjenvalg 

  Nestleder: Tommy Olsen  for 1 år  Aust-Agder nyvalg 

  Sekretær: Tom Rud  for 2 år  Aust-Agder gjenvalg 

  Kasserer: Jens Flyvholm  for 1 år  Aust-Agder gjenvalg 

  Styremedlem: Helge Hovland  for 2 år  Vest-Agder nyvalg 

  Styremedlem: Margrete Blørstad for 1 år  Vest-Agder nyvalg 

  Styremedlem: Marlin Meinstad for 2 år  Vest-Agder nyvalg 

  Varamedlem: Anne Berit Holmen for 1 år  Aust-Agder gjenvalg 

 

  Stor takk til valgkomiteen for dere arbeid. 

 

7. Valg av revisor. 

  Trond Thorsen 

 

8. Valg av valgkomité (2 medlemmer). 

  Inger Lise Nedenes 

  Selveste Preben Von Slanbusch 

 

9. Avslutning. 

  Takker Ole Netland og Rune Stausland for deres arbeid i styret i forrige periode. 

 

 

Tom Rud 

Referent 

 

    Møteleder, Kjetil Hofstad 

     

Valgt medlem, Ole Ivar Nedenes 

     

Referent, Tom Rud 


