Årsmøtet 2015
Groruddalen Kirkeakademi
Referat
Groruddalen Kirkeakademi avholdt sitt årsmøte i Ellingsrud kirke tirsdag 28. april 2015.
23 personer var til stede.
Følgende saker ble behandlet:
1) Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
2) Valg av møteleder
Lars Pedersen ble valgt til møteleder ved akklamasjon.
3) Valg av to referenter
Aud Posti Røed og Gro Keyser Johannesen ble valgt til referenter ved akklamasjon.
4) Styrets årsberetning
Årsberetningen for 2014 var sendt ut sammen med innkallingen.
Vedtak:
Styrets årsberetning godkjennes.
5) Fremleggelse av revisjonsberetning
Revisjonsberetningen for 2014 var sendt ut sammen med innkallingen.
Vedtak:
Revisjonsberetningen tas til orientering.
6) Godkjenning av regnskap
Regnskapet for 2014 var sendt ut sammen med innkallingen.
Styrets sekretær, Vidar Horsfjord, ga korte kommentarer til enkelte poster i regnskapet:
- Høye serveringskostnader i 2014 skyldes en regnskapsteknisk føring i tilknytning til
turen til Eidsvoll i oktober.
- Trykkingen av program i 2014 var gratis. Vi kan ikke påregne dette for senere år.
Vedtak:
Regnskapet godkjennes.

7) Valg
Styret
Styrets sammensetning før dette årsmøtet fremgikk av innkallingen.
Det ble i møtet redegjort for valgperioden for de enkelte styremedlemmer.
Leder:

Henrik Mohn (avslutning som leder, 1 år igjen som styremedlem)

Styremedlemmer:

Jon Gunnar Jørgensen nestleder (1 år igjen som styremedlem)
Vidar Horsfjord sekretær (avslutter 2 årsperiode)
Bjørn Erik Schjerverud (avslutter 2 årsperiode)
Tor Eivind Erikstein (1 år igjen som styremedlem)
Randi Follerås (avslutter 1 årsperiode)
Haavar Simon Nilsen (bedt seg fritatt)

Varamedlemmer:

Deretter ble følgende oppsummering foretatt og forslag fremmet:
Leder:

Jon Gunnar Jørgensen (velges for 1 år)

Styremedlemmer:

Henrik Mohn (ikke på valg, 1 år igjen)
Tor Eivind Erikstein (ikke på valg, 1 år igjen)
Carsten Schuerhoff (velges for 2 år)
Et styremedlem? (velges for 2 år)

Varamedlemmer:

Gunvor Folkvord-Haarr (velges for 2 år)
Lise Vislie (velges for 1 år)

Det manglet altså forslag til et styremedlem. Det kom ikke frem forslag til kandidat på
årsmøtet.
Revisor og valgkomite
Forslag til revisor fremgikk av innkallingen: Jon Wiker (gjenvalg).
Forslag til valgkomite fremkom på møtet: Erik Mathisen (gjenvalg) og Randi Follerås.
Valgresultat
a) Leder: Jon Gunnar Jørgensen for ett år.
b) Styremedlem: Carsten Schuerhoff for to år.
c) Varamedlem: Gunvor Folkvord-Haarr for to år og Lise Vislie for ett år.
d) Revisor: John Wiker (gjenvalg) for ett år.
e) Valgkomite: Erik Mathisen (gjenvalg) for ett år og Randi Follerås for ett år.
Alle valgene ble gjennomført ved akklamasjon.
8) Eventuelt
Det var meldt en sak til Eventuelt: Mulig statuttendring om overføring av myndighet til å velge
leder, fra årsmøtet til styret. Det fremkom visse synspunkter mht en slik endring.

Referenter: Aud Posti Røed og Gro Keyser Johannesen

