PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2022
Årsmøtet ble avholdt søndag 20.mars på FFG. Ca. 25 medlemmer deltok.
Saksdokumenter ble utdelt.
Saker til behandling:
-

Åpning av årsmøtet.
• Helge Enger åpnet møtet. Innkallingen ble godkjent.

-

Valg av dirigent og sekretær.
• Helge Enger ble valgt som dirigent.
• Bjørn Holthe Andersen ble valgt som sekretær.

-

Valg av to medlemmer til å signere protokollen.
• Erik Nærby og Knut Simensen ble valgt.

-

Årsmelding for 2021 fra styret.
• Styrets årsmelding ble godkjent uten kommentarer. Helge orienterte litt
om Starfighterprosjektet og Børre fortalte om den nyankomne F-16 og
arbeidet for å komplettere flyet.

-

Årsregnskap for 2021.
• Kasserer orienterte litt om postene i regnskapet, som viser et
overskudd på NOK 103 374. Revisor har gjennomgått regnskapet uten
merknader. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

-

Budsjett for 2022.
• Kasserer orienterte litt om postene i budsjettet. Budsjettet ble godkjent.

-

Innkomne forslag.
• Styret har ikke mottatt noen forslag. Fra salen ble de reist spørsmål om
det finnes en film om Flysamlingen med tanke på medlemmer med
handicap som ikke er i stand til fysisk å besøke samlingen. Styret vil
vurdere mulighetene og forespørre Knut Åshammer om han kan lage
en video/virtuell omvisning.
Det ble fra salen også uttrykt ønske om å lage et arrangement med
musikk, gamle biler og fly på Flysamlingen. Helge foreslo at
Venneforeningens dag kunne benyttes til dette og oppfordret
medlemmer til å komme med innspill.

-

Valg.
•

Valgkomiteen har bestått av Nina Haude, Bjørn Hovden og Erik
Granerud. Valgkomiteens innstilling:
Styret

-

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Helge Enger (gjenvalg for 2 år)
Ivar Strømstad (velges for 2 år)
Bjørn Holthe Andersen (ikke på valg)
Ingjerd Enger (gjenvalg for 2 år)
Pål Hermstad Kristiansen (gjenvalg for 2 år)
Bjørn Olsen (velges for 1 år som erstatning for
Ronny Rønningen som fratrer etter 1 år)
Jon Clausen (gjenvalg for 1 år)
Knut Ljøgodt (gjenvalg for 1 år)

-

Varamedlem 1:
Varamedlem 2:

-

Morten Hoel Johansen stiller ikke til gjenvalg.
Revisor

-

Børre Christian Børresen (ikke på valg).
Valgkomite

-

Nina Haude, Bjørn Hovden og Erik Granerud (gjenvalg for 1 år).
Valgkomiteens innstilling vedtatt med akklamasjon.

-

Avslutning.
-

Styret forbereder et medlemsmøte før sommerferien. Styret jobber
videre med ajourføring av medlemsregisteret.
Korrekt protokoll bekreftes herved
Gardermoen, 20.mars 2022

----------------------------------Erik Nærby

---------------------------------------Knut Simensen

