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Årsmøte 26. januar 2015 - referat

Til årets første møte - det tradisjonelle årsmøtet - kunne vår leder Liv ønske velkommen til 20
veteraner, noe som må betegnes som tilfredsstillende i disse influensatider. Etter å ha ønsket
velkommen og for å komme i den rette vintersteming etter de siste dagers snøfall, sang vi alle et
vers  av “Jeg snører min sekk”, og det klang riktig vakkert med vårt blandede kor. Deretter leste
sekretæren referatet fra fjorårets julebord og årsmelding for 2014. Alt er forøvrig å finne på HIL`s
nettsider, noe vår utmerkete nettkontakt Ragnar Stenersen stadig sørger for. Vår like utmerkete
kasserer Randi refererte deretter det reviderte regnskap. Da det ikke ble registrert annet enn
positive bemerkninger til de pålagte referater, ble disse å anse som godkjente.

Da vår Liv allerede for et år siden hadde tilkjennegjort at hun var villig til å sitte kun ett år til som
leder, knyttet det seg naturlig nok spenning til dette valget. Etter en i det hele positiv diskusjon og
oppfordringer til Liv om å fortsette, fikk vi en midlertidig løsning ved at Liv fortsetter med Svein K.
som nestformann, begge for et halvt år. At Ole under sin rehabilitering trenger avløsning, var
selvsagt. De øvrige var villige til å fortsette.

Styret pr. 26. jan 2015 ser da slik ut:
· Leder: Liv Fredriksen
· Nestleder: Svein Kristoffersen
· Sekretær: Halvor Gundersen
· Kasserer: Randi Anthonsen
· Styremedlemmer:  Reidun Jensen og Berit Jappee

Styrets damer hadde som vanlig nedlagt et glimrende forhåndsarbeid, og det var mange delikate
varianter å se ved osteanretningen. Med den tradisjonelle is og eplekake som aftenens høydepunkt,
kunne vertene innkassere enda en suksess.

Under “eventuelt” diskuterte vi igjen måter å øke antall medlemmer på. Som tidligere fortsetter vi å
reklamere når det faller naturlig. Særlig dersom vi kan presentere noe eller noen som
erfaringsmessig har allmen interesse. Flere ideer ble nevnt - også det å avertere i Varingen. I tillegg
til rene turer ble det nevnt at Lillestrøm Kulturhus faktisk har mange gode tilbud. Alt dette og mer
til kommer vi selvsagt tilbake til på de nærmeste møter.

Åresalget ga nesten maksimal pott, og Anna Helene vant den gjeveste av alle de fine gevinstene.
Etter drøye to timer ble det satt sluttstrek, og alle dro fornøyde hjem - til slutt også Randi og
Reidun.
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