
PROTOKOLL fra årsmøte i Geokaperne fra Agder. 

Avholdt lørdag 18.03.2017 kl 12.00 på Safemar, Grimstad. 

 

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 Steinar Løke Henriksen 

 

3. Årsberetning. 

  Lest opp – ingen kommentarer.  Foreningen har nå 116 medlemmer. 

 

4. Regnskap for 2016. 

  Lest opp av Tommy Olsen i Jens Flyvholms fravær – Godkjent. 

 

5. Fastsettelse av medlemskontingent. 

  Fortsatt kr 0,- i kontingent. 

 

6. Innkomne saker. 

Vedtektsendring er enste innkommende sak.  Det er 14 medlemmer tilstede og 12 med 
stemmerett. 

 Første avstemning – Forslag til endring i § 2-2 endres til følgende: 

Medlemskap kan etter styrets godkjenning også innvilges personer bosatt utenfor 
Agderfylkene, dersom vedkommende har nær familiær tilknyting til, og har en vesentlig del av 
sitt virke i Agderfylkene. 

 Dette ble enstemmig vedtatt (12 stemmer for – ingen stemmer mot) 

 Andre avstemning – Forslag om tillegg til § 2-2: 

Medlemmer som flytter ut av Agder vil ikke automatisk miste sitt medlemsskap som følge av 
flyttingen. 



 Dette ble enstemmig vedtatt (12 stemmer for – ingen stemmer mot) 

 Tredje avstemning – Forslag til endring i § 4-1 som følge av endring i § 2-2, endres til følgende: 

[…] Alle medlemmer som er bosatt i Agderfylkene, og har fylt 16 år, er valgbare til tillitsverv i 
foreningen. […] 

 Dette ble enstemmig vedtatt (12 stemmer for – ingen stemmer mot) 

 

7. Valg av medlemmer til styret. 

Styret ble enstemmig valgt. 

  Styreleder: Kjetil Hofstad  for 1 år  Vest-Agder ikke på valg 

  Nestleder: Ingrid Smith Pedersen for 2 år  Aust-Agder nyvalg 

  Sekretær: Tom Rud  for 1 år  Aust-Agder ikke på valg 

  Kasserer: Jens Flyvholm  for 2 år  Aust-Agder gjenvalg 

  Styremedlem: Helge Hovland  for 1 år  Vest-Agder ikke på valg 

  Styremedlem: Margrete Blørstad for 2 år  Vest-Agder gjenvalg 

  Styremedlem: Stine Borgen Nilsen for 1 år  Vest-Agder nyvalg 

  Varamedlem: Anne Berit Holmen for 2 år  Aust-Agder gjenvalg 

 

 Stor takk til valgkomiteen for deres arbeid. 

 

8. Valg av revisor. 

  Tommy Olsen 

 

9. Valg av valgkomité (2 medlemmer). 

  Inger Lise Nedenes og Selveste Preben von Schlanbusch 

 

10. Avslutning. 

Valgkomité kan foreslås av valgkomité. 

Takker Tommy Olsen for arbeidet i styret i forrige periode.  Nye medlemmer i styret ønskes 
velkommen. 

Referent: Tom Rud 

(møtet avsluttet kl 12.45) 

     Møteleder, Kjetil Hofstad 

     

Valgt medlem, Ole Ivar Nedenes 

     

Referent, Tom Rud 


