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Årsmøte 23. januar 2017 - referat 
 

  
Til årets første møte innfant seg 20 blide veteraner. Styrets damer hadde tradisjonen tro ordnet 
med et innbydende bord, pyntet med blekrøde roser. I bakgrunnen ventet – som ved tidligere 
årsmøter – en variert osteanretning med fristende tilleggsherligheter. Alt dette – og i særdeleshet 
den etterfølgende kaffe med kaker og is – ble en ubetinget suksess etter stemningen å dømme.  
 
Det hele ble åpnet med et hjertelig velkommen og en sang som passet til årstiden, men ikke til 
dagens føre, nemlig «Jeg snører min sekk», og den klang like fint uten snø. Sekretæren leste så 
referatet fra julebordet og årsmeldingen for 2016. Dernest leste kasserer Randi det reviderte 
regnskap på en grei og oversiktlig måte, noe hun fikk en vel fortjent applaus for.  
 
Som ved forrige årsmøte viste det seg igjen for vanskelig å få ledervervet besatt, og det tok årsmø-
tet til etterretning. Resten av styremedlemmene var villige til å fortsette i sine verv, og etter an-
modning var Anna Helene også villig til å være vanlig styremedlem. Derved blir iallfall antallet 
som tidligere. Formelt blir da oppgavene stort sett som tidligere:  

• Leder:    < ikke besatt > 
• Nestleder:   Svein Kristoffersen,      
• Sekretær:   Halvor Gundersen 
• Kasserer:   Randi Anthonsen 
• Styremedlemmer:  Berit Jappee, Reidun Jensen, Anna Helene Tørdal 

Revisorer: Johanne Meland, Britt Carlsen. 

Valgkomite: Liv Fredriksen,  Britt Carlsen. 

Aktivitetskomite som før med Svein O. Bøe som leder.  

Årsmøtet var dessuten stemt for at det sendes en anmodning til hovedstyret om å få på plass i det 
nyoppussete hovedrommet alt som fantes på veggene. I hovedsak kom dette på plass i forbindelse 
med lagets 100 års jubileum. Mye av lagets identitet er representert ved bilder, gamle ski og andre 
gaver samt viktig informasjon. Dette er også med på å gi fortiden en fremtid ! Sekretæren tar seg 
av denne oppgaven. 

 
Tida gikk fort, og et vellykket loddsalg og ditto trekning ble avsluttet på overtid. 
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Halvor Gundersen   
Sekretær 


