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Om Veteraner Askøy 

Veteraner Askøy er en frivillig organisasjon som har som formål å arbeide for økt anerkjennelse av 
veteraner i samfunnet. 
 
Dette gjøres ved å arrangere eller delta på sosiale samlinger, foredrag, ekskursjoner, veteranstevner 
samt vedlikeholde og utvikle kameratskapet mellom veteraner. 
 
Vi ønsker å gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte og spre informasjon 
om FN og internasjonale operasjoner, herunder stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige 
debatt. 
 
Ved å samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner som samme formål som oss vil vi 
kunne lære som organisasjon og stå sterkere sammen rundt våre saker vi ønsker å satse på. 
 
Et av hovedmålene for organisasjonen er å drifte og vedlikeholde Veteranhuset på Herdla fort som 
skal fungere som et samlingspunkt for organisasjonen og dens medlemmer. 
 

 



Vedtekter for Veteraner Askøy 
Vedtatt av stiftelsesmøtet 13.06.2019 

§ 1 Formål 
1.1. Arbeide for økt anerkjennelse av veteraner i samfunnet. 
 
1.2. Ved sosiale samlinger, foredrag, ekskursjoner, veteranstevner o.l, vedlikeholde og utvikle 
kameratskapet mellom veteraner. 
 
1.3. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte. 
 
1.4. Spre informasjon om FN og internasjonale operasjoner, herunder stille erfaring til disposisjon og 
delta i den offentlige debatt. 
 
1.5. Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme formål. 
 
1.6. Drifte og vedlikeholde Veteranhuset på Herdla fort. 
 
§ 2 Organisatorisk tilknytning 
Veteraner Askøy er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner. 
 
§ 3 Medlemmer 
Medlemskap i Veteraner Askøy er åpent for enhver person med norsk nasjonalitet som har 
tjenestegjort utenfor Norge i krigstid eller under tilsvarende forhold, inklusive fredsbevarende og 
fredsopprettende operasjoner, under nasjonal, FN- eller annen internasjonal kommando. Og som har 
bosted eller tilknytning til Askøy. 
 
§ 4 Stemmerett og valgbarhet 
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 
 
§ 5 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, 
og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før 
skyldig kontingent er betalt. 
 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og 
regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret. 
 
§ 7 Årsmøte 
Årsmøtet er Veteraner Askøys høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og 
innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må 
være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å 
være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en 
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak 
for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt. 



 
§ 8 Årsmøtets oppgaver  
Årsmøtet skal: 

1. Behandle Veteraner Askøys årsmelding 
2. Behandle Veteraner Askøys regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Fastsette kontingenten 
5. Vedta Veteraner Askøys budsjett 
6. Velge: 

 a. styremedlem(mer) 
 b. valgkomite 

§ 9 Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det.Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler 
som for ordinære årsmøter. 
 
§ 10 Styret 
Veteraner Askøy ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Veteraner Askøys økonomi og eiendeler i 

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser 
4. Representere Veteraner Askøy utad. 

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er 
til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som 
styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for. 
 
§ 11 Grupper/avdelinger 
Veteraner Askøy kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte 
tillitspersoner. Veteraner Askøys styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan 
disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de 
ulike avdelinger/grupper. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Veteraner 
Askøy, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Veteraner Askøy utad uten 
styrets godkjennelse. 
 
§ 12 Vedtektsendringer 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært 
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.) 
Oppløsning av Veteraner Askøy kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal 
skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 



 
 
 

Styret og roller i Askøy Veteraner per 27.02.2020 

Styret: 

• Styrets leder: Torstein Olsen – 1 år 

• Nest leder: Frode Larsen – 2 år 

• Kasserer: Aleksander Skogen – 1 år 

• Sekretær: Eivind Svellingen – 2 år 

• Styremedlemmer: Andreas Waardal – 2 år  

• Varamedlem: Henning Amundsen – 1 år 

• Varamedlem: Trond Pedersen – 2 år 

Valgkommite: 

• Ronny Daae 

• Tore Tveit 

Revisor: 

• Vidar Jensen 

 

 

Ulike engasjement og saker som bør fremheves 

Veteranplanen 
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en handlingsplan som kan bidra til å etablere og 
gjennomføre en systematisk oppfølging av veteraner og deres familier, samt å gi heder og 
anerkjennelse til veteranene. Som følge av at anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner ikke har 
vært viet mye oppmerksomhet fra samfunnets side, har Regjeringen iverksatt et arbeid på dette 
feltet. En prosjektgruppe sammensatt av lokale veteraner og kommunalt ansatte har hatt ansvar. 
Torstein Olsen og Frode Larsen har sittet i prosjektgruppen, mens Henning Amundsen, Trond 
Pedersen og Alexander Skogen har sittet i referansegruppen. Man kan lese mer om veteranplanen på 
Veteraner Askøy sin hjemmeside: http://veteraner-askoy.no/askoy-kommunes-veteranplan/ 
 
Veteranhuset på Herdla 
Her har styret med Andreas Waardal i spissen vært i gjentatte møter og dialog med kommunen som 
nå har ledet frem til bruksmuligheter av veteranhuset på Herdla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://veteraner-askoy.no/askoy-kommunes-veteranplan/


Innsats under «hold av avstand» 
Styret og flere av våre medlemmer gjorde en god innsats under «hold avstand» kampanjen våren 
2020. En spesiell takk til Andreas Waardal for koordinering og tilrettelegging. 

 
 
 
Planlegging av Fredsjubilèet på Herdla i mai 2020 
Dessverre ble opprinnelig arrangementet avlyst på grunn av Covid-19, men dagen ble markert både 
på Herdla og Strusshamn hvor representantene Frode Larsen og Trond Pedersen bidro med appell: 

 



Opprinnelig plan: 
Håvard Bjelland har takket ja til å komme på vårt kvelds-arrangement 8. mai på Herdla Museum. Her 
blir det også medaljeutdeling, litt mat, og underholdning. Lørdag satser vi å få til en konsert i 
Krateret, men det er også dagen for Askøy På Langs, så da er det mye folk i området. Søndag 10. mai 
planlegger vi stor familiedag på Herdla og her må alle holde av dagen. Det settes opp store telt (22 
m2) så kanskje det blir muligheter for overnatting. 

 

Avholdte møter siden stiftelse 

Stiftelsesmøte 13.06.2019 Kleppestø Senter Biblioteket 

Styremøte 20.08.2019 Storebotn 57A 

Styremøte 05.11.2019 Strusshamn Sjoddien 

Styremøte 25.01.2020 Herdla 

Årsmøte 27.02.2020 Herdla 

Styremøte 04.05.2020 Storebotn 57A 

Medlemsmøte/Pizzakveld 12.06.2020 Strusshamn Sjoddien 

 

På grunn av Covid-19 pandemien har styret i Veteraner Askøy i 2020 og 2021 vært begrenset rundt 

muligheter for møter og samlinger både for styret, men også for medlemmene. Styret har 

opprettholdt en viss fremgang og dialog rundt pågående prosjekter via vår facebook side. Aktuelle 

teamer har vært: 

• Avstandsvakter i forbindelse med Covid-19 

• Vaksinevakter i forbindelse med Covid-19 

• Fremdrift rundt veteranhuset på Herdla og dialog med kommunen. 

 

Protokoller fra avholdte møter 

__________________________________________________ 

VETERANER – Askøy 

Referat fra stiftelsesmøte 13.06.19 

 

Valg av møteleder – Frode Larsen. Valg av referent – Torstein Olsen 

Valg av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

Eivind Svellingen, Aleksander Skogen, Andreas Waardal, 

Henning Amundsen, Torstein Olsen, Frode Larsen, Trond Pedersen – enstemmig valgt 

Valg av leder – Torstein Olsen valgt enstemmig. Resten av styret konstituerer seg selv på 

første styremøte. 

Vedtekter v/Vidar Jensen – kontingent satt til kr.100.- pr år. Vedtekter enstemmig 



vedtatt. 

Registrering i Brønnøysund 

Torstein og Vidar møtes uke 25 for å ordne med registrering i Brønnøysund og 

Sparebanken Vest. 

Vidar lager forslag til nettside og vi kjøper domene veteraner-askoy.no 

Økonomi 

Vi søker om oppstartstilskudd via Askøy kommune (kr.5000.-) 

Askøy kommune har kjøpt seg inn i Tilskuddsportalen og der kan vi søke midler. Kurs 

arrangeres 2. September og her må vi være med. 

Frode sjekker med Forsvarets Veteraner. 

Veteranhus på Herdla – Andreas Waardal ser på muligheter rundt ”det gule huset” på 

Herdla. Kontaktperson Askøy kommune er Ove Vonheim. Det er og ønskelig å få til en 

befaring på Herdla. 

Sommercamp i Kollevåg 12. – 14. Juli for Veteranfamilier – håper mange fra Askøy vil 

delta her. 

Ref: Torstein Olsen 

________________________________________________ 

Referat styremøte i Veteraner ASKØY 20/08-2019 

Tilstede: 

Torstein, Frode, Trond, Andreas, Vidar og Aleksander 

Referent: Frode Larsen 

Konto 

Det ble purret på dem som enda ikke hadde signert elektronisk i Sparebanken Vest. 

Kurs i tilskuddsportalen 2. september 

Vidar og Aleksander stiller. Torstein stiller også, dersom han får mulighet. 

Kurs RVTS 

Det ble foreslått at Torstein stiller på dette kurset 22. otober. Han prøver å få dette til. 

Samarbeid med Opp og Ut. 

Opp og Ut ved Arild Lihaug har tatt kontakt med flere i styret med tanke på et samarbeid. Dette ble 

diskutert i styret, som konkluderte med at avstand til Opp og Ut er en bra ting. 

Herdla 

Andreas tar opp hansken og tar initiativ til en dialog med Askøy kommune. Han prater med jurist i 

kommunen og sender deretter leiekontrakt samt søknad om midlertidig brukstillatelse for bygget på 

Herdla. Styret er enige i at dette lokalet er kritisk for Veteraner Askøys aktivitetsplan og eventuelle 

søknader om støtte fra Forsvaret. 

Torstein kontakter Rådmannen for å få avklart hva som skjer i forhold til de 40 000 kr som ble 

bevilget til veteranhuset i 2019. 



Andreas får fullmakt til å sende inn de nødvendige papirer i saken. 

Hjemmesiden 

Vidar informerte om siden og ba om støtte med bilder og tekst til å fylle inn på siden. Han lager 

også en åpen side på facebook som speiler saker fra hjemmesiden. 

Videre diskuterte styret endringer i kontaktinformasjon på siden, samt at det bør lages en ofisiell 

epost adresse. 

Medlemskap i Texup mm 

Vidar søker medlemskap i Texup, noe som gir tilgang til mye gratis programvare, og setter 

Veteraner Askøy opp med google for non profit. Han setter også opp en Spond cashback konto og 

grasrotandel. Aleksander setter opp en vips konto på organisasjonen. Han melder også VA inn i 

Insentiv. 

Budsjett 

Aleksander lager et utkast til budsjett for 2020 

Aktiviteter 

Styret diskuterte om det kunne være mulig å få til en samling på Herdla, med omvisning i 

veteranhuset og eventuell grilling i slutten av september. Det ble bestemt at det skulle legges ut et 

spørsmål på FB om hvem som eventuelt kunne tenke seg dette. 

Det ble også diskutert om VA har mulighet til å stille på Herdladagen 1. september, men det ble 

klart at dette ville man ikke få til. 

Medlemskap 

Mange muligheter ble diskutert, og man falt ned på at det skal lages T-Shirts med VA logo. Kjøp av 

T- shirt innebærer medlemskap i VA. Torstein tar ansvar for dette. 

, 

__________________________________________________ 

Møtereferat - 05.11.2019  

Referent: Eivind Svellingen 

Igangsetting av møtet 

Veteraner Askøy avholdt et møte og det fant sted på Sjoddien – Strusshamn kultursenter den 

05.11.2019. 

Deltakerne inkluderte: Torstein Olsen, Andreas Waardal, Vidar Jensen Aleksander Skogen, Frode 

Larsen, Trond Pedersen og Eivind Svellingen. 

Disse deltok ikke på møtet: Henning Amundsen 

Godkjenning av møtereferater 

Møtereferatet fra forrige styremøte ble godkjent. 

Saker 

Status rundt bygget på Herdla 

Oppsummering etter forhåndskonferanse rundt bygget på Herdla v/Andreas: Enten må vi stå på 

egne bein og dekke gebyr for bruksendring ellers må vi tilbake til eiendomsavdelingen i kommunen 

for å igangsette videre prosess der rundt bruksendring. Det er uvisst hvem som da eventuelt skal ta 

regningen for dette. Det ble vagt antydet et gebyr på kr 60 000 i styremøte. 

Av erfaring mener Andreas at veien er kortere ved på dekke gebyret selv (ca 6mnd) kontra å ta det 

via kommunen (1-2 år). 

Videre arbeid: Andreas og Frode tar saken videre for å avklare om kommunen kan dekke 

bruksendring. Parallelt skal vi også sjekke mulighetene for å skaffe til veie egne midler. 

 

Fredsjubileet 



Torstein har fått forespørsel fra kulturavdeling i kommunen om å delta på frigjøringsdagen 8. mai 

2020 hvor det er planlagt kranseleggelse i Strusshamn og på Herdla samt arrangere familiedag på 

Herdla søndag 10. mai. 

Videre arbeid: Askøy veteraner ønsker å delta på dette samt planlegge med en familiedag/helg som 

hovedakrivitet 2020, 9-11 mai. Torstein bringer dette videre til kommunen. 

 

Kollevåg sommercamp 

Vi vurderer om vi skal være med på en stand for å reklamere for veteraner Askøy. Utenom dette har 

vi mer enn nok med vårt eget opplegg på fredsjubileet (se egen sak). 

Videre arbeid: Torstein gir tilbakemelding til tidligere arrangør. 

 

Spond 

Det besluttes at Askøy veteraner ønsker å benytte verktøyet Spond for innkalling og invitasjoner 

både for styret og for medlemmer generelt. Verktøyet inneholder masse nyttig funksjonalitet samt 

en cashback funksjon vi kan henter inntekter fra. 

Videre arbeid: Aleksander sørger for nødvendig registrering i Spondclub for å kunne invitere 

medlemmer via Spond. 

 

Facebook 

Hjemmeside for Veteraner Askøy på facebook og en egen gruppe for Veteranser styre er etablert. 

Videre arbeid: Vidar sørger for å lage tydeligere skille mellom styre gruppen og hjemmeside. 

 

Veteran T-skjorte 

Vidar viste frem en prototype. 

Videre arbeid: Torstein undersøker med tidligere kollega rundt trykking av T-skjorter og priser. 

Andreas sjekker også med Stanno. 

Visittkort 

Brosjyre blir for kostbart i første omgang, men visittkort kan gi tilsvarende god 

markedsføringseffekt. 

Videre arbeid: Torstein sjekker opp i mulighet for å lage til visittkort fremfor brosjyre. 

 

Tilskudd 

Aleksander har sett på tilskuddsportalen. Dersom vi ønsker tilskudd til prosjekt er det enklere enn å 

få midler til ren drift.Hvis vi kan vise til flere effekter knyttet til prosjektene vil dette være positivt 

for søknaden. 

Eksempler på prosjekter kan være: 

• Huset på Herdla 

• Fredsjubileet og familiedag 

Videre arbeid: Aleksander utarbeider et utkast til søknad som kan benyttes som mal for flere 

søknader. Etter nødvendige avklaringer med eiendomsavdelingen v/Andreas og Frode kan vi legge 

en plan for søknad om diverse tilskudd for huset på Herdla. 

_________________________________________________ 

Veteranmøte 25.01.20, Herdla 

Deltakere: Torstein, Frode, Trond, Andreas og Aleksander 



Referent: Aleksander 

1. Årsmøte 2020: Det er satt en foreløpig møtedato 27.02.2020. Valg av styremedlemmer, 

fastsettelse av kontigent mm. er agenda. 

2. «Opp og ut» Andreas fortsetter som liaison for samarbeid med denne gruppen 

3. 75 årsjubileum 2. verdenskrig. I samarbeid med Askøy Kommune og Herdal Museum ønsker vi 

å markere begivenheten. Vi benytter også anledningen til å «kick starte» Askøy Veteraner og 

vår base på Herdla. Helgen har tre dager fylt med ulike aktiviteter hver dag. 

- 8. mai: Tradisjonell markering på dagtid med middag og samling for veteraner og 

pårørende på kveldstid. 

- 9. mai: flere aktiviteter og arrangementer i samarbeid med Herdla Museum. Kvelden 

avsluttes med konsert i krateret. 

- 10 .mai: Veterandag med utstillere og samarbeid andre organisasjoner på Herdla. 

Torstein kontakter aktuelle samarbeidspartnere som holder til på Herdla. Norsk 

Folkehjelp, Rødekors, Vikinglaget, Herdla Gold mfl. ble nevnt. 

- Søknad om midler: Aleksander tar ansvar for at denne utarbeides. Det kom inn forslag 

om søknad til Gunnar Sønstebys Minnefond. Andreas bistår ved utarbeidelsen. Vi ble 

enig om forhøre oss med Askøy Kommune for økonomisk støtte. Søknader utarbeides 

på grunnlag av Gunnar Furre (Herdla Museum) allerede lagte planer 

- Fremdriftsplan/tidsplan: denne må utvikles. Frode (?) tar ansvar for at dette arbeidet 

gjennomføres. 

- Markedsføring: Flere potensielle personer/organisasjoner kontaktes for bistand. 

Askøyværingen, Yngve Johnsen, Facebook v/ Vidar, gamlehjem, HV Veteraner. 

4. Arbeidsfordelingen er svært skjev fi styret, og svært mye arbeid faller på leder. Vi ble derfor 

enige om å bedre 

__________________________________________________________________________________ 

Møtereferat 

Igangsetting av møtet 

Veteraner Askøy avholdt møte på Storebotn 57A –den 04.05.2020.  

Deltakerne inkluderte: Torstein Olsen, Andreas Waardal, Aleksander Skogen, Frode Larsen 
og Eivind Svellingen.  

Godkjenning av møtereferater 



Møtereferatet fra årsmøte ble signert og godkjent. 

Saker 

Status rundt bygget på Herdla 

Lite ny informasjon i saken. Man venter fortsatt på at dette skal opp i kommunestyret. 

Andreas følger opp kommunen og Frode følger opp politisk. 

 
Medlemskontigent 

Aleksander har laget et opplegg for medlemsregister og kontingent i Spond. 

Vi kan legge dette ut på nettsiden og facebook gruppen.  

Aleksander skal opprette VIPPS løsning. 

 

Nettsider - kostnad 

Her har vi i dag en løsning gjennom Vidar Jensen. Nå koster denne løsningen 1438kr (ca 
120kr per mnd) for 2020. 

Torstein Olsen forhører seg med Gunnar Brynjulsen rundt muligheter for å legge Veteraner 
Askøy som en underportal på Askøy kommune. 

Torsten Olsen forhører seg også rundt hva Næringsrådet betaler for sin side. 

Dersom man ikke hører noe før 01.06 betaler Aleksander Skogen faktura. 

Arrangement høsten 2020 

I situasjonen rundt pandemien bør vi fokusere på lavterskeltilbud høsten 2020. 

Askøy Veteraner ønsker å være en del av miljøet og det sosiale som skal skje på Herdla. En av 
tingene som kan være aktuelt er at vi hiver oss med på de arrangementene som settes opp i 
regi av Herdla Museum. 

Vakter hold avstand 

Det er gjort en god innsats av flere rundt dette arbeidet. Ettersom det kommer nye regler fra 
07. mai trapper vi ned aktivitetene rundt «hold avstand». Torstein varsler Rosnes rundt 
dette. 

 
Status styre 

Styret forblir som valgt på generalforsamlingen 27.02.2020 

 

Eventuelt 

Pizzakveld 
Vi ønsker å avholde en pizzakveld for medlemmer før sommeren, foreslått dato 12.06.2020. 
Torstein sjekker om vi kan få noen midler for jobben vi gjorde rundt «hold avstand» 



Videre: 
Frode Olsen sjekke opp i hvor vi kan sende søknad til Pizzakveld. Aleksander Skogen sender 
eventuelt søknad på dette. 
 
Forsikring 
Aleksander Skogen sjekker med Tryg forsikring rundt den forsikringene Natteravnene har. 

Arrangementskomite 

Vi ønsker å engasjere medlemmene til å delta rundt hvilke arrangementer vi skal avholde og 
delta i. Andreas er styrets representant og vi ønsker minimum 3 stk fra medlemmene til 
dette. Denne gruppen utnevner sin egen leder.  

 

Møte hevet 

Referent  

 

Eivind Svellingen 

 
04.05.2020 

 

Pizzakveld og medlemsmøte 

Veteraner Askøy avholdt pizzakveld og medlemsmøte på Sjoddien i Strusshamn 12.06.2020.  

Deltakerne inkluderte: Styret, medlemmer og representant fra kommunen Åge Rosnes 

Saker 

Sammenkomsten ble sponset av Askøy kommune som en takk for innsatsen under 
avstandsvaktholdet. Åge Rosnes fra kommunen holdt en fin tale til forsamlingen hvor han 
takket for innsatsen. 

Det ble etterhvert en kjekk «bli kjent» kveld for styret og medlemmer hvor vi blant annet 
kjørte en presentasjonsrunde. 

 

Møte hevet 

Referent  

 

Eivind Svellingen 

 
04.05.2020 


