
 

Årsmøte 2017 
Protokoll fra årsmøte i Norsk strikkeforbund 4. mars 2017 

Sak 1/2017    Åpning/konstituering ved leder 

Astrid Bratland ønsket velkommen til årsmøtet. 
Innkalling er godkjent av årsmøtet.  
 
Konstituering: 
Referenter: Vy Haukås, Rita Stenseth 
Protokoll: Vigdis Vassmoen og Bodil Hauge 
Tellekorps: Brit Skaugrud 
Møteleder: Tove Fevang da ingen utenom styret melder seg. 
Årsmøtet hadde 15 stemmeberettigede deltakere. 

Sak 2/2017    Styrets beretning 1.1. – 31.12. 2016 

Styrets sammensetning: Ingen kommentarer. 
Styrets arbeid: Ingen kommentarer. 
Kurskomite: Ingen kommentarer 
Annonser: Ingen kommentarer 
Redaksjon: Spørsmål om hvorfor styret skal begynne å lage bladet selv da det fungerer så fint som 
det er. Leder svarer at dette er på bakgrunn av brukerundersøkelsen og utgifter. Medlemmer er 
redde for at bladet skal forsvinne eller forringes og uttrykker bekymring da det ikke er noe planer for 
neste blad.  

Sak 3/2017    Regnskap for 1.1. – 31.12. 2016 

Spørsmål om underskuddet. Jette går igjennom regnskapet.  
En del av underskuddet er varekjøp og ting som vi har liggende, som vottepakker og maskemarkører. 
Kommentar: Unødvendig å ha død kapital som bare ligger. Forslag om å legge de ut for salg på 
hjemmesiden. Burde også tatt med for salg på alle arenaer hvor medlemmene møtes.  
Resten av underskuddet er fra blant annet forrige årsmøtearrangement som fikk en del uforutsette 
utgifter, og driftskostnader i forhold til «På pinnen», IT-konsulenter, fellesmøter med styret og 
honorar. 
Regnskapet blir godkjent av årsmøtet. 

Sak 4/2017    Revisjon 

Revisjon: Ingen kommentar 

Sak 5/2017    Arbeidsplan for arbeidsåret 2017 

Årsmøtet synes arbeidsplanen er tynn. Det kom inn mange forslag om saker styret kan og bør jobbe 
med videre: 

- Arrangement rundt neste års årsmøte 
- Ta opp igjen utarbeidelsen av en ny visjon som er mer konkret.  
- Ta opp igjen utarbeidelsen av en presentasjon av forbundet som kan brukes for å vise oss 

frem på forskjellige arenaer. 
- Jobbe videre med å skape aktivitet i forbundet, også gjennom hjemmesiden og sosiale 

medier. 



 
 
Videre blir det sagt at medlemmer savner en synliggjøring på hva som er oppnådd. Dette må inn i 
årsberetningen til neste år. Styret må også bli flinkere på å bruke ressurser som finnes blant 
medlemmene og gjerne sette ut oppgaver utenfor styret. 
 
Det er også er stort ønske om at det bli laget en lukket Facebookgruppe for medlemmene våre hvor 
man kan få informasjon og dele erfaringer og bilder med andre medlemmer for glede og inspirasjon. 
Dette åpner også for at man kan arrangere treff lokalt for de som ønsker det. I tillegg må vi være med 
aktiv på instagram som er en mer populær kanal blant de yngre. 
 
Forslag om å lage veskeholder med logo som kan selges og gis ut som premier. 

Sak 6/2017    Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag 

Sak 7/2017    Budsjettforslag for 2017  

Budsjettforslag: Jette presenterer budsjettforslaget. 
 
Kommentar: Vi må få inn mere inntekter på annonser. 
 
Budsjettforslaget: Godkjent av årsmøtet. 

Sak 8/2017    Valg  

Leder: Jette Kjørseng (ny 2 år, tidligere kasserer) 
Nestleder: Janne Wie (ny 1 år – (1 år grunnet opprinnelige nestleder hadde 1 år igjen)) 
Kasserer: Vy Haukås (ikke på valg) 
Sekretær: Torill Førsund Danbolt (ny 2 år) 
Styremedlem: Rita Stenseth (Ikke på valg) 
 
1. varamedlem: Sylvia Iremark (ny 1 år) 
2. varemedlem: Hege Gundersen (gjenvalg 1 år) 
3. varamedlem: Anne Bull (ny 1 år) 
 
Valgkomite: Tove Fevang (gjenvalg 1 år) 
Valgkomite: Marit Røsvik (gjenvalg 1 år) 
 
Revisor: Marija Rosenqvist (gjenvalg 1 år) 
 
De foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt. 
 
 
 
 
Vy Haukås Rita Stenseth  
referent medreferent 
 
 
 
 
Vigdis Vassmoen Bodil Hauge 
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