
 

 
 

Protokoll fra  Årsmøte i LØG 

TID: Onsdag 6.April på Havang Kl 19.00 
 

Saksliste: 
 

Velkommen til årsmøte i LOG.  

Vi starter med selve årsmøte og åpner for løselig prat og diskusjoner med noe å bite i etter årmøte 
er gjennomgått. Jeg, simen beklager sen innkalling og at innkalling ikke er sendt ut i henhold til 
vedtekter som sier dette skal sendes 4 uker i forveien og holdes før 1 mars.  

Jeg har avklart og informert fylkes leder om dette, om det er innsigelser på innkalling og ovenstående 
handling så bes det ta kontakt med meg direkte på 48206853.  

 

Sak 1:  Åpning/konstituering 

• Navne registrering for di oppmøtte 

Simen Bækken. Anne Konstad.  Synnøve Kjølgård, Kenneth Karslen, Sigurd Velle, 

Jan henrik Wiik. Simen Bækken 

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent. Innkalling utsendt via mail og med påminnelse på sms til alle 

medlemmer.  

 

• Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet 

Simen Bækken skriver protokoll og leder møte.  

 

• Valg av to protokollunderskrivere 

Anne Konstad og Synnøve Kjølgård. 

 

• Valg av tellekorps.  

Vurdert til å ikke være behov.  

 

Sak 2: Årsmelding av Simen Bækken. Med redegjørelse og status i Lokal laget.  Vedlagt.  

Sak3.  Regnskap. Gått gjennom og godkjent av Årsmøte.  

Gave på 115 929,77 NOK fra Norgepåtvers med 20 hunder ble gitt under sak 3.  

Årsmøte vedtok at styret skal bruke midlene på spesielle prosjekter som bidrar til økt medlems 

masse og/eller til prosjekter som gir ett økt engasjement.  

 

Sak4. Valg.: Valgkomiteen.  
 
 
Valg komiteen i år bestod av Anne Grethe Mortensen.  Ny valg komite.  
Marianne Pettersen og Kari Slåstuen har trekt seg fra valg komiteen.  

 
Følgende innstilling fra valg komiteen.  



 
Leder: Simen Bækken.  (1 ÅR) 2 gjenværende år som styr medlem.  
Kasserer: Kari Wang.  1 år.  
Styremedlem 1:  Ingunn Bjørnstad.  1 år.  
Styremedlem 2:. Kenneth Karlsen. For  3 år.  
Styremedlem3:  Jan Henrik Wiik. 1 år.  
Varamedlem 1:   Sigurd Velle. 1 år.  
Varamedlem 2: Therese Bergum.  1 år. 
 
Ny valg komite  
Styre setter sammen ny valg komite innen 1 juli. 2022.  
 
Valg av delegat til Fylkes Årsmøte på Skarslien.  
-Synnøve Kjølgård 
-Anne Konstad. 
 
 
 
 

 

 

Protokoll underskriver 1:  

 

Synnøve Kjølgård 

_____________________________________ 

 

 

Protokoll underskriver 2:  

 

Anne Konstad 

______________________________________ 
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