SlowFood Røros

Referat Årsmøte i Slow Food Røros
Torsdag 6.oktober kl. 19:00 - på Solheim Pensjonat

Tilstede: Torstein Holm, wiktor Hagan, Rita Lysholm, Erling Mjelva, Mia Mjelva, Kerstin
Ulrich, EIi Høsøien, Berit lndseth, Rob Veldhuis, Josien den Ouden og Hilde Bergebakken.
Leder Rob Veldhuis ønsket velkommen til møtet.
Sak

1

Godkjenning av innkalling. lnnkalling er bekjen§ort via mail og Facebook, og
ble godkjent.

Sak 2

Valg av møteleder: Rob Veldhuis , sekretær; Hilde Bergebakken og 2
representanter til å signere referatet; Kerstin Ulrich og Mia Mjelva.

Sak 3

Godkjenning av årsmelding, Årsmeldingen var vedlagt innkallingen og ble lest
opp på årsmøtet. Det ble stilt spørsmål vedr medlemsoversikten. Det nye
s§ret må gå gjennom medlemmer og sørge for komplett liste over de som har
betalt (ett eller flere år) samt sørge for utsending av kontingent hos de som
ikke har betalt.
Arsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.

Sak 4

Godkjenning av regnskap. Regnskap ble lagt fra på møtet. Det er ikke registret
andre inntekter enn renter i 2015, og det er et underskudd på 6 710,50.
Balansen på konto er på 39 97A,94.
Det ble reist spørsrnål vedrørende avregning av kontingent fra ltalia, der det er

furt 1510,- på kreditorer. Beløpet er i realiteten lavere. Dette vil bli bokført i
2016 regnskapet.
Det er ikke jobbet med å søke støtte, og det bør søkes støtte i Rørosbanken.

Godkjent - OK
Sak 5

Valg av nytt styre med virkningstid fra 2til 4 år i henhold til vedtektene. Det
velges: leder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. Valgkomite har vært Eli
Høsøien og Lisbeth Gullikstad, med hjelp av Torstein Holm.
Valgkomiteens innstilling er: Hilde Bergebakken som ny leder, Wiktor Hagan,
Kerstin Ulrich og Torstein Holm utgjør nytt styre, og konstituerer seg for øvrig
selv for et halvt år mot ordinært årsmøte som avholdes innen februar 2017,
med et styrket lokallag.
lnnstillingen ble valgt ved akklamasjon.

SlowFood Røros

Sak 6

Eventuelt

Hvordan kan vifå til ny aktivitet, og hva ønskes av aktivitet? Stikkord fra diskusjonen:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kurs - lære av hverandre og av eksterne
Gjøre ting sammen
Felles møter med Akevittklubb, Vinklubben og Parsellhagen

Felles aktiviteter med Fjøsakademiet
Ønsket frekvens er 4 til 6 ganger arrangementer per år
Rakfiskmøtet før jul!
Matlaging sammen
Lage mat fra andre land - soppsoya - Fermentering
Få i gang arrangementer kjapt
Rekruttere folk. Og engasjere folk med kompetanse som Armen Begic
Joakim Strid - med flere
Slow Food Sapmi ønsker kontakt
Kommunikasjonskanaler: Face book og mail

-

Rob sender varsel til ltalia om beskjed om skifte av leder, og Hilde og Rob går gjennom det
som finnes av papirer etc.

Etter årsmøtet ble det servert Soavas og vifikk

Berit lndset

-

vito små foredrag:

fortalte om sine hvilke utfordringer møter en verdiformidler på Rørosmeieriet.

Gunhild Nyaas

- fortalte om 'Økouka' og eventer som er planlagt ut over hele året.

Referent Hilde Bergebakken
Signering av protokoll:

li,fr
Kerstin Ulrich

N:
Mia Mjelva

