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PROTOKOTL

For årsmøte i Lørenskog Husflidslag
10. mars 2OZl
Giennomført via lagets hjemmesider
På grunn av koronaepidemien og smittesituasjonen i Lørenskog kommune, ble årsmøtet
gjennomført via epost/post og lagets hjemmesider. Det ble gjennomført som et forenklet
årsmøte for å få behandlet årsmelding 2020, årsregnskap 2O2O, virksomhetsplan, strategi og
budsjett for 2O2L og for å få gjennomført valg.

Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene

til behandling på årsm6tet, jf innkallingen

til årsmøtet iVårkatalogen 2021.
Følgende dokumenter ble lagt ut på lagets hjemmeside primo februar ZOZL:

- Dagsorden med forslag til referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
- Årsmeldin g2020
- Regnskap med revisjonsberetnin e 2O2O
- Virksomhetsplan, strategi og budsjettfor 2O2l
- Valgkomiteens innstilling
- Skjema l for eventuelle kommentarerforslag ogleller eventuelle alternative kandidater
- Skjema 2 for avstemming av årsmøtedokumentene, dvs medlemmenes stemme til
årsmøtet.

til dokumentene var søndag 21. februar 2021. Det
kom ikke inn kommentarerforslag eller alternative kandidater til valg innen fristen.
Frist for å sende inn kommentarerforslag

Frist for avstemning var onsdag 10. mars 2A21. Denne dato ble satt som dato for årsmøtet.

lnformasjon om gjennomføring av årsmØtet ble sendt medlemmene på epost og lagt ut på
lagets hjemmesider. Medlemmer uten oppgitt epost-adresse/uten lnternett-tilkobling fikk
alle papirer tilsendt pr. ordinær post. Svarene og stemmene er talt opp av styret og
kontrollert av underskriverne av protokollen. Avstemning via e-post regnes som digital
signatur.

Innkalling med følgende dagsorden:

1.

Konstituering
1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
1.2 Valg av møteleder, referent og to medlemmer

til

å skrive under protokollen

1.3 Godkjenning av antall stemmeberettigede

2. Godkjenning av årsmeldine 2020
3. Godkjenning av revidert regnskap 2020
4. Fastsetting av strategi, virksomhetsplan og budsjett
5. Valg
1.

for ZOZL

Konstituering
1.1 lnnkalling og dagsorden godkjent
Referent: Ann Langøy
Medlemmer som skalunderskrive protokollen: EliAune og EIiJ6rgensen
L.23L medlemmer deltok
AIle medlemmer som har betalt kontingent 2020 er stemmeberettigete.

2. Årsmelding,2A2A
Styrets årsmelding 2020 ble lagt ut på lagets hjemmesider primo februar 2021. Det
kom ikke inn spørsmål eller kommentarer til årsmeldingen innen fristen 21. februar
2421.

Vedtak: Årsmelding for 2020 godkjent.

3.

Revidert regnskap 2020
Revidert regnskap for 2O20 ble lagt ut på lagets hjemmesider primo februar ZOZL.
Det kom ikke inn spØrsmål eller kommentarer til regnskapet innen fristen 21. februar
2421.
Årets underskudd er kr. 52 651,L2.
Vedtak: Revidert regnskap for

4.

2O2O

godkjent.

Strategi, virksomhetsplan og budsjett for 2021
Strategi, virksomhetsplan og budsjett for 2O?L ble lagt ut på lagets hjemmesider
primo februar 202L. Det kom ikke inn spørsmål eller kommentarer til regnskapet
innen fristen 21. februar 202L.

Vedtak Shategi, virksomhetsplan

og budsjett for

202l godkjent.

5.

Valg

Valgkomiteens forslag på nye kandidater til styret og komiteer ble lagt ut på lagets
hjemmesider primo februar.

Vedtak: De foreslåtte kandidater og perioder til styret og komiteer ble enstemmig
godkjent.

S§ret

i2A21- vil ha følgende sammensetning:

Styreleder Eli Sundby
Nestleder Nina Økland
Kasserer Bente Løken
§ekretær Ann Langøy
Styremedlem Sidsel Wettre
Varamedlem Eva Myhrvold
Studieleder Unn Løntjern
Studieleder Jorunn Hovde Almroth

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 2 år
lkke på valg, L år igjen
Gjenvalg L år
lkke på valg, 1" år igjen
Gjenvalg 2 år
lkke på valg. 1 år igjen

Fullstendig liste over komiteenes sammensetning fremkommer av valgkomiteens
innstilling som vedlegges protokollen.

Ann LangØy
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