
 

 

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 29.09.18 

Sted: Tretten kro og motell. 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede medlemmer. 

6 medlemmer som alle er stemmeberettigede er møtt. Innkalling godkjennes uten 

innsigelser. 

Sak 2. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps. 

Møteleder: Kjetil Fredheim 

Referent: Karianne Fredheim 

Protokollunderskrivere: Kari Pettersen og Ragnhild Aalseth. 

Tellekorps: Anne-Marit Tangnes og Sofie Pettersen. 

Sak 3. Ny behandling av regnskap for 2017. 

Bakgrunn for styrets innkalling til ekstraordinært årsmøte: 2017-regnskapet ble sendt 

elektronisk fra forrige kasserer noen timer før medlemssamling med innlagt årsmøte startet. 

Bilag forelå ikke på det tidspunktet. Årsmøtedeltakerne hadde ingen mulighet til å vurdere 

riktigheten i regnskapet, men hadde heller ingen grunn til å mistenke at ikke alt var i orden. 

Det ble etter litt samtale besluttet å godkjenne regnskapet, selv om det ble ansett som 

uoversiktlig. Nåværende styre fikk bilag/underlag utlevert i juni 2018. Etter dette har man 

gått igjennom regnskapet for å få full oversikt. Styret mener dessverre det er avdekket for 

store uregelmessigheter til at regnskapet for 2017 kan stå som godkjent.  

Kjetil Fredheim gjennomgår hovedtrekkene i det han har kartlagt rundt regnskapet.  

I forbindelse med kjørekurs på Starum sommeren 2017 ble foreningen fakturert for faktisk 

benyttede oppstallinger og overnattinger. En del av disse er ikke redegjort for, og heller ikke 

fakturert noen kursdeltagere. Differensen på fakturert beløp og inntekt er kr. 6020,-. En 

deltager som har lagt ut for matinnkjøp til kurset har blitt underfakturert med kr. 540,-. 

Det sto kr. 17595,27 i utestående fordringer som utgående balanse i 2017. En del av disse er 

purret opp og innbetalt ila. 2018. Kr. 7474,77 gjenstår. Dette er foreldede fordringer som 

foreningen ikke har mulighet til å inndrive. 

 



 

 

Med bakgrunn i ovenstående underkjenner et enstemmig ekstraordinært årsmøte 

regnskapet for 2017. 

Det er enighet om at styret jobber videre med å få kontroll over foreningens økonomiske 

situasjon. Det vil medføre justeringer i regnskapet for 2018 slik at utgående balanse blir 

riktig. 

Sak. 4 Valg av revisor. 

Ragnhild Aalseth velges enstemmig som revisor for 2018. 

 

 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

Ragnhild Aalseth     Kari Pettersen 

 

 

 

 

 


