
Referat fra årsmøtet i Sandnes Folkedanslag tirsdag 21. februar 2017 

Årsmøtet ble avholdt i Austrått Bydelshus. Til stede var 45 medlemmer. 

1.  Åpning. 

Styreleder Eivind Lenes ønsket velkommen til årsmøtet. 

2.  Valg av ordstyrer og referenter. 

Toril Hodne ble valgt til ordstyrer og Ingun Espeland og Magnhild Møller-Pedersen ble valgt 

til referenter. 

3.  Referat fra årsmøtet 2016. 

Referat fra forrige årsmøte ble godkjent. 

4.  Årsberetning for 2016. 

Årsberetningen  og HC gruppens årsmelding ble gjennomgått av Eivind Lenes. Begge ble 

godkjent.  

5.  Regnskaps- og revisjonsberetning for 2016. 

Kåre Veland gikk gjennom regnskapet. Ingen kommentarer. Regnskapet ble godkjent. 

Revisjonsberetning for 2016 ble godkjent. 

6.  Forslag til endring av medlems- og leikavgift. 

Kåre Veland gikk gjennom forslaget som ble godkjent med et overveldende flertall. Dette 

innebærer at medlemskontingenten økes fra kr. 250 til kr. 300 pr. år og leikavgiften økes fra 

kr. 400 til kr. 500 pr. halvår. 

7.  Forslag til endringer i regnskapsbestemmelser. 

Kåre Veland gikk gjennom forslaget.  Forslaget ble godkjent. Dette innebærer at 

reservekapital i laget som er plassert på sparekonto skal ha en nedre grense på kr. 50.000. 

Det kom noen innspill fra årsmøtet om hva de frigjorte midlene eventuelt kan brukes til. 

Forslag var trådløs mikrofon til instruktør og leder, skap for gaver o.l. som laget har fått, aktiv 

markedsføring for å få nye medlemmer.  

8.  Budsjett for regnskapsåret 2017. 

Gjennomgang av Kåre Veland.  

Det kom et ønske fra årsmøtet om å få innkjøp av trådløs mikrofon inn i budsjettet. Øivind 

Johannessen kunne da opplyse at Bydelshuset vil gå til anskaffelse av dette.  

Budsjettet ble godkjent.  



9.  Innkomne forslag.  

Ingen forslag var mottatt. 

10.  Valg. 

Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2017 ble presentret av Gunnar Rød: 

Styreleder:  Eivind Lenes 

Styremedlemmer: Kåre Veland 

   Berit Markussen 

   Kurt Magne Røssland 

   Geir Gausland 

Varamedlemmer: Johanne Sande 

   Arne Ådnanes 

Revisorer:  Gustav Ove Tjelta 

   Lilly Spjelkavik 

Styrets forslag til valgkomite 2017 ble presentert av Eivind Lenes: 

Gunnar  Rød 

Eva Marie Nordbø 

Ingrid Oftedal Gjesdal 

Samtlige ble valg ved akklamasjon. 

11.  Avslutning. 

Ingrid Oftedal Gjesdal gikk ut av styret og fikk blomster. 

Det ble opplyst at John Sivertsen fortsetter som materialforvalter for laget.  

 

Sandnes, 26. februar 2017 

 

Ingun Espeland                                                      Magnhild Møller-Pedersen 

      


