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MØTETYPE Styremøte – teams 

MØTELEDER Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 
Thomas Tollefsen, Fredrik Weberg-Larsen, Henriette Hanssen, Stian Hjemmen 
 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE  
Referatet fra forrige styremøte er gjennomgått og godkjent tidligere. Ingen øvrige 
kommentarer til referatet. 

  

        
 INNKOMMEN POST 

  

 
 

02/23  Generalforsamling 7. mars  

DISKUSJON 

Styret hadde en gjennomgang av selve gjennomføringen av den kommende 
Generalforsamlingen. 
 
I den forbindelse ble det være diskutert hvordan forhåndsstemmene skal håndteres.  
Arvid Holme er mottager av alle forhåndsstemmer som vi antar vil komme til årets valg. 
Det er tidligere kommunisert til Arvid om at han ikke skal åpne de innsendte konvoluttene 
som inneholder forhåndsstemmer før tett opp mot selve GF.  
 
Av hensyn til den praktiske gjennomføringen av Generalforsamlingen, MÅ det 
gjennomføres en kontroll av alle som har forhåndsstemt at disse faktisk er medlemmer. 
Dette må gjøres i forkant av at dørene åpnes og registreringen av deltagere med 
fullmakter skal begynne. Flere løsninger ble diskutert for å tilfredsstille alles interesser i 
dette kanskje vanskelige valget og ikke minst når skal konvoluttene åpnes.  
 
Et annet sentralt spørsmål er hvem som skal være til stede når konvoluttene åpnes. Arvid 
er selvsagt med og gjør dette og sekretær sjekker opp mot medlemsregisteret etter vert 
som konvoluttene åpnes, men for å unngå tvil rundt denne prosessen, ønsker styret å 
invitere en tredje person til å være med på dette arbeidet. 
 
Styret sjekker ut med hotellet hvorvidt det er muligheter for å streame årets 
generalforsamling digitalt slik at medlemmer som ikke kan møte fysisk har anledning til å 
følge med på generalforsamlingen.  Dette blir da i så fall uten mulighet for å kommentere 
eller stemme, men som informasjon.   
 

KONKLUSJON 

Flere kandidater ble nevnt i forbindelse med åpning av konvolutter, og styret ønsker at en 
person som ikke er på valg, foreslått som kandidat til verv eller har andre administrative 
oppgaver forespørres for denne oppgaven. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Styret avklarer dette før generalforsamlingen.  Styret  

 
 
 
 



 
 

12/23  Helseprosjektet  

DISKUSJON Styret har mottatt utkast til kontrakt mellom Helseprosjektet og NMBU.   

KONKLUSJON Avtalen ble gjennomgått, og punkter for avklaring er oversendt Helseprosjektet.   

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Følges opp. Thomas gis fullmakt til ferdigstillelse Thomas  

 
 
 
 

13/23  Støtte til instruktørutdannelse  

DISKUSJON 
DK i Asker, Bærum, Buskerud og Vestfold har sendt en søknad om støtte til 
instruktørutdannelse til en person. Beløpet er 3.000,- 

KONKLUSJON 

Dette er et medlem som har et sterkt ønske om å bidra lokalt og for klubben, og dette 
applauderes av styret.  
Styret innvilger støtte til instruktørutdannelse for et medlem i denne regionen. 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Fredrik svarer tilbake til DK Fredrik  

 
 
 
 
 
 
 


