Referat fra årsmøte i
Skedsmokorset Kulturforum
torsdag 16.mars 2006 kl. 18.00
i Bestyrerboligen – Huseby Gård
Det var 19 frammøtte medlemmer fra 16 medlemsorganisasjoner.
1. Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent.
2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Til møteleder ble valgt:
Lars S. Hauge, styreleder
Til referent ble valgt:
Erlend S. Bruer, Skedsmokorset Spillforening
Til å underskrive protokoll: Elin B. Løken, Huseby Gårds Venner
Karl Kalvik, Folkeakademiet Skedsmo
3. Godkjenning av agenda for årsmøtet
Agenda for årsmøtet ble godkjent med følgende endring: Pkt 11. Valg av nytt styre ble av
praktiske grunner fremskyndet til etter pkt. 8.
4. Årsberetning 2005
Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder Lars S. Hauge.
Kommentarer:
Det er ønskelig at årsmeldingen fokuserer mer på samarbeidet mellom foreningene.
Styret tar kommentaren til etterretning. Årsberetningen ble godkjent.
5. Regnskap 2005
Regnskap ble gjennomgått av daglig leder Eivind Klemp.
Regnskapet ble godkjent.
6. Revisors beretning
Beretningen ble lest av daglig leder Eivind Klemp.
Styret er gitt ansvarsfrihet.

7. Innkomne forslag
- Forslag fra styret – Nødvendig vedtektsendring i § 1 mht deltagelse og eierskap i andre
foreninger og selskaper i forbindelse med etablering av driftsselskap – Låveprosjektet på
Huseby Gård.
§1 Formål
Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet
på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere
aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og
yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Kulturforum kan
være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.
Styrets forslag ble vedtatt
- Forslag fra Skedsmokorset Spillforening – endring i vedtektenes §4: .Der det kommer til
avstemning i Skedsmokorset Kulturforums styre, og stemmetallet er likt skal forslaget
falle.
Forslaget ble ikke vedtatt. Styret ble oppfordret i samarbeide med forslagstiller å
bearbeide forslaget for fremleggelse på neste årsmøte.
- Forslag fra Skedsmokorset Spillforening – endring av vedtektenes § 4: Hvert styremedlem
er ansvarlig for å kalle inn en vara fra sin egen medlemsforening dersom styremedlemmet
må melde forfall til møtet. Varaen behøver ikke være særskilt valgt, men må godkjennes
av styret ved møtets begynnelse.
Forslaget ble ikke vedtatt. Styret ble oppfordret til i samarbeide med forslagstiller å
bearbeide forslaget for fremleggelse på neste årsmøte.
8. Budsjett 2006
Budsjettet ble gjennomgått av daglig leder.
-

Styret foreslår at dagens medlemskontingentnivå på kr. 200 beholdes.

Budsjettet og medlemskontingent for 2006 ble vedtatt.
9. Valg av styre og valgkomité
Valgkomiteens innstilling ble delt ut og gjennomgått. Valgkomiteens forslag er:
Leder:
Styremedlemmer:

Asle Johansen, Tæruddalen Borettslag, ny – 2 år
Lars S. Hauge, Folkeakademiet Skedsmo, gjenvalg - 2 år
Ivar Berg, Skedsmo Skolekorps – ikke på valg
Anne Birgithe Holt, Skedsmo Sanitetsforening, ny – 2 år
Magnar Grønvik Müller , Skedsmokorset Spillforening, ny – 2 år
Anne Helene Brynildsen, Skedsmo Menighetsråd, gjenvalg – 1 år
Per Arne Grønlie, Skedsmokorset Vel - ikke på valg
Frode Tørvik, Lillestrøm/Skedsmo Ishockeyklubb – ikke på valg

