
 Avd Raufoss 
 
 
 
 
Protokoll fra årsmøte i avd.28 av Forbundet for Ledelse og 
Teknikk, Raufoss den 15.03.2011 kl.18.30 på Messa, Raufoss 
 
 
Til stede: 24 medlemmer 
 
 
 
Styret foreslo følgende dagsorden: 
     1. Åpning. 
     2. Konstituering, valg av: 
       - Møteleder 
      - Sekretær 
      - 2 personer til å undertegne protokoll 
     3. Årsberetning. 
     4. Regnskap. 
     5. Handlingsplan 

6. Behandling av innkomne forslag. 
     7. Budsjett. 
     8. Valg. 
     9. Utdeling av erkjentlighetsgaver. 
     10. Avslutning. 
Vedtak: 
Dagsorden ble enstemmig godkjent:  
 
 
1. Åpning. 
Leder åpnet møte med å ønske alle vel møtt til årsmøte i avdeling 28 av Forbundet 
for Ledelse og Teknikk som i år ble avholdt på Messa, Raufoss.  
Han ønsket spesielt jubilantene velkommen. 
 
Det ble i ærbødighet holdt 1. minutts stillhet for de av våre medlemmer som var gått 
bort i løpet av arbeidsåret. 
 
 
2. Konstituering.  
Styret foreslo følgende:   Møteleder:    Alfred Lille-Homb 
       Sekretær:       Kari Anne Myrdal Moen 
 Til å undertegne protokoll:   Ole Ivar Vangen og Håvard 

Lieshagen 



 
Vedtak:  
Disse ble enstemmig valgt.  
 
 
3. Årsberetning. 
Møteleder leste opp beretningen.  
Ingen hadde kommentarer 
 
Vedtak.  
Enstemmig godkjent. 
 
 
 
4. Regnskap. 
Møteleder ga ordet til avdelingens kasserer Sonja Syversen som redegjorde for det 
framlagte regnskap for perioden 1/1- 10 til 31/12- 10. 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 57.308,78 
Det ble videre referert til at 2 revisorer hadde revidert regnskapet og funnet det i 
orden. 
Ingen ønsket ordet til regnskapet. 
 
Vedtak: 
Det fremlagte regnskap ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
5. Handlingsplan 
Styret følger forbundets handlingsplan 
. 
 
 
6. Behandling av innkomne forslag. 
Det er innkommet et forslag fra Nammo om salg av hyttene på Aksjøen og Torpa.  
 
Nestleder Geir Aspheim fortalte litt om status på hyttene, og begrunnelse for å selge. 
Det er ønske om å gi medlemmene et bedre tilbud. Det ble oppfordret til å komme 
med meninger til saken for å gi gruppa noe å jobbe videre med. 
Styremedlem Nils Oluf Bradal sa noe om underskuddet og lite utleie på hyttene. 
Brukerne stiller større krav til fasiliteter for økt bruk av hyttene. Fjernstyring av varme, 
ikke for langt unna og strøm er viktige punkter . 
Verdiskapning og bruk av f.eks å kjøpe leilighet, ikke for langt unna kom fram fra et 
annet medlem. Støtter forslag om å selge begge hyttene og kjøpe noe annet som er 
mer attraktiv. Beitøtølen ble nevnt som en mulighet av leder Alfred Lille – Homb. 
Bookingordning for å resevere og planlegge er en viktig del av et evt. forslag om å gå 
for Beitostølen. Det finnes gode løsninger på markedet som kan brukes ref.Terje 
Sagstad 



150 – 200 000 kr trengs evt. for å ruste opp hyttene. Hyttene kan anslagsvis selges 
for  8 – 900.000 kr. Begge hyttene vil bli befart i mai for å komme i gang med en 
prosess for evt. salg. 
Drastisk å stemme over dette i dag, bør vurderes og ha et bedre grunnlag før 
avstemming kom som innspill fra et medlem. 
Det må uansett avholdes et ekstraordnært årsmøte, som beslutter hva som skal 
kjøpes igjen. 
I vedtak fattet i  2001; står det at hyttene skulle balanseres/ gå i null. Det er betalt kr 
165500 de siste 5 årene i kostnader på hyttene.  
Beitostølen er foreslått som et fint område. 
 
Styrets Innstilling: 
 
Årsmøte tiltrer intensjonen i forslaget, og velger et arbeidsutvalg med følgende personer: 
Alfred Lille – Homb, Geir Gustavsen, Geir Aspheim, og Terje Sagstad. 
 
Arbeidsutvalget legger forslaget frem for styret. For endelig beslutning innkalles det til ekstrordinært 
årsmøte. 
 
Årsmøte gir styret fullmakt til salg av begge hyttene. 
 
Det innvilges nødvendige midler for taksering og forprosjekt av salget.  
 
 
Vedtak: 
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
7. Budsjett. 
Møteleder gav ordet til avdelingens kasserer Sonja Syversen som gjennomgikk det 
fremlagte budsjett for 2011. 
Det skal avholdes høstkurs 
Ingen forlangte ordet til det fremlagte budsjett, og det ble tatt opp til avstemming. 
Nils Oluf Bradal kom med kommentar til hytteposten, som viser at det er tap. 
 
Vedtak: 
Det framlagte budsjett  ble enstemmig godkjent. 
 
 
8. Valg 
Alfred Lille - Homb på vegne av valgkomiteen leste opp valgkomiteens innstilling til 
valg 2011. 
 
9. Utdeling av erkjentlighetsgaver. 
Møteleder leste opp navn, og foresto utdelingen/overrekkelsen av 
erkjentlighetsgavene for 25, 40 og 50 års jubilanter.  
 
 



10. Avslutning. 
Leder takket for årsmøtet og inviterte til bevertning.  
 
 
Leder takket for tilliten og styret for et godt samarbeid.  
Leder ønsket det nye styret lykke til med det videre arbeid.  
 
 
For styret 
 
Kari Anne M. Moen 
       Sekr. 
 
 
Ole Ivar Vangen      Håvard Lieshagen  
    
 
----------------------------------                                             -------------------------------------- 


