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Protokoll 
Årsmøte i EDB Business Partner Seniorforening, Oslo 

 
 
 
Møtedato:  4. Februar 2009 
Møtetidspunkt: 17.00 
Møtested:  EDB Nedre Skøyen vei 26 
 
Tilstede var:  20 stemmeberetige 
Møtet ble åpnet av  Leder for styret, Øivind Adde 
 
Saksoversikt: 
 
1 – Velkommen til møtet. 
2 – Konstituering 
 Valg av møteleder 
 Opptak av navnefortegnelse 
 Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen 
 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt  
3 – Informasjon om styrets arbeid. 
 Orientering av styrets leder. 
4 – Valg av tillitsvalgte 
 Valg av leder for 2 år.(på valg) 
 Valg av nestleder (ikke på valg) 
 Valg av kasserer (på valg) 
 Valg av styremedlem (ikke på valg) 
 Valg av 2 varamedlemmer 
 Valg av 2 medlemmer til valgkomitee (på valg) 
 Valg av leder for kultur og arrangementer (ikke på valg) 
5 – Behandling av Budsjett 2009 
6 – Behandling av innkommende forslag 
7 – Servering 
 



 

Protokoll årsmøte 2009 
 

2 

 
 
 
1- Velkommen til møtet. 
     Styrets leder ønsket velkommen til Årsmøtet 2009. 
 
 
2 - Konstituering 

• A Valg av møteleder 
� Som møteleder ble Øyvind Adde forslått. 

� Vedtak:  Han ble valgt 
 

• B Opptak av navnefortegnelse 
� Det ble foreslått at påmeldingene til møtet 

benyttes til deltager registrering. 
� Vedtak:  Godkjent 

 
• C Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen 

� Som sekretær ble Knut Moen foreslått. 
� Vedtak:  Godkjent 

 
� Til å undertegne protokollen ble Anne-Mette 

Græsmo og Bjørn Falkø foreslått. 
� Vedtak:  Godkjent. 

 
• D Spørsmål om møtet var lovlig kalt inn. 

� Det ble ikke gjort noen innsigelser på 
innkallingen. 

� Vedtak:  Godkjent 
 
 
3- Informasjon om styrets arbeid 
 A Orientering fra styrets leder 

Årsrapporten for 2008 ble lest opp og kommentert av Styrets leder, spørsmål 
ble besvart. 

B Gjennomgang av regnskapet fra Kasserer. 
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Inntektene ble litt lavere enn 
forventet pga lavere støtte og inntekter fra EDB og NPF. Kostnadene ble som 
forventet iht budsjett og inntekter. 
 
Det ble stilt spørsmål om Årsmøte kunne godkjenne regnskapet. 

 
� Vedtak:  Godkjent 
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4 – Valg av tillitsvalgte 
Valgkomiteen har som vanlig hatt problemer med 
å få villige medlemmer til å stille som kandidater 
til valg, og påpekte at dette kan på sikt ha 
konsekvenser for foreningens videre drift. 

 

• Valg av leder for 2 år.  Valgkomiteen foreslo Anne-Lise Aspengren som
     leder. 

� Vedtak:  Godkjent 
 

 
• Valg av nestleder/sekretær for 2 år. 

Ikke på valg 
 

• Valg av kasserer for 2 år.  Valgkomiteen foreslo Kristin Baalsrud som 
     kasserer. 

� Vedtak:  Godkjent 
 

•  Valg av styremedlem for 2 år. (Ikke på valg) 
Anne-Lise Aspengren var ikke på valg, men siden 
hun ble valgt til ny leder foreslo Valgkomiteen 
Øivind Adde til styremedlem. 
 

 
• Valg av revisorer.   Valgkomiteen foreslo Ingjerd Martin og Arvid 

     Kleven som revisorer. 
� Vedtak:  Godkjent 

 
 

 
•  Valg av 2 varamedlemmer.  Valgkomiteen foreslo Karen Marie Teige og Liv  

Engelstad som varamedlemmer. 
� Vedtak:  Godkjent. 

 
•  Valg av kulturkomitee.  Valgkomiteen foreslo Bjørn Falkø og Lars 

Erik Berg (ikke på valg) som varamedlemmer. 
� Vedtak:  Godkjent. 

 
 

• Valg av valgkomitee.  Ralf Kemna og Øivind Adde ble foreslått til  
Valgkomitee. 

� Vedtak:  Godkjent 
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5 – Behandling av Budsjett 2009 

Gjennomgangen av budsjettet for 2009 viser at vi må 
”spise” av egenkapitale. 
Planene for arrangementer ble gjennomgått. 
Etter innspill fra salen korrigeres budsjett posten for 
medlemskontingent til kr 15 750.  
 

  Vedtak:  Godkjent, med ovennevnte kommentarer. 
 
 
 
6 – Behandling av innkommende forslag 
     Ingen endringer er mottatt fra foreningens medlemmer. 

Styret foreslo ingen endringer av medlemsavgiften for 
2009. 

  Vedtak:  Godkjent 
 
 
 

 
 
 
 
Protokollen godkjennes av undertegnede: 
 
 
Anne-Mette Græsmo         Bjørn Falkø 
        


