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Referat fra Årsmøtet i LEVE Vestfold 2021 

Onsdag 3. mars 2021 kl. 19:00 
Digitalt på Zoom pga. Covid-19 
 

1. Velkommen  
Leder Ole A Hafell ønsket velkommen. Lystenning. 
 
 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Registrering av antall stemmeberettigede 
Konstituering av Årsmøtet: 
Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden. 
Antall frammøtte: 11. Antall stemmeberettigede: 11 
 
 
3. Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Ole A Hafell. Referent: Bård Guttelvik 
 
 
4. Årsrapport 2020 
Ole A Hafell gikk grundig gjennom Årsrapporten for 2020.  

Kommentarer: 
D. Kafé LEVE og andre åpne arrangementer; Kafé LEVE 25.11 ble ikke så positivt på Zoom pga. 
veldig få deltakere. Ragnhild foreslår møter ute i denne Covid-tiden. 
2 Selvmordsforebygging; Arr #1, 10.09 Stand på fem steder i Vestfold – Ragnhild ba om å få inn 
hvilke; Vi hadde stands på følgende steder; Sande kjøpesenter, Meny Holmestrand, Revetal senter, 
Farmandstredet i Tønsberg og Nordbyen kjøpesenter i Larvik. 
3 Kommunikasjon; Ole kommenterte på at det kan være flere artikler o.l. enn de som er listet opp. 
Det handler om research jobben for å finne fram til alt som har vært. 
B. Internkommunikasjon med medlemmer; Linda syns det er flott at vi har fått sendt ut så mange 
medlemsbrev, spesielt i en situasjon hvor så mye har blitt avlyst. 
4 Organisasjon og organisasjonsutvikling 
A. Styre og tillitsverv; Anny Dahlen har ikke vært med i Kafékomitéen dette året. Lagt til etternavnet 
Johansen på Linda. 
C. Økonomi og finansiering; Det kommenteres på utsagnet «og for året 2020 har vi et godt overskudd» og 
dette er fjernet da vi faktisk har et underskudd. 
5 Eventuelt/annet 
Unge LEVEs rapport er lagt til i årsrapporten. 
Det var litt diskusjon rundt «Best før og etter» og det at Veronica skal være to år i Belgia. Det er Unge LEVE 
som styrer pengene som ble søkt om fra fylkeskommunen. Et syn er at Årsmøtet bør henstille til at det bør 
være aktivitet også i år. Covid-situasjonen gjør at det neppe kan gjennomføres noe før ut på høsten. 
 

Årsrapporten ble godkjent av Årsmøtet med de kommentarer som er gitt. Rapporten blir 
oppdatert med disse og sendt ut til medlemmene. 
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5. Regnskap 2020 og Budsjett 2021 
Kasserer Arne Elstad gikk gjennom revisjonsberetningen fra revisor Jan Otto Lahn og regnskap og 
budsjett. 

Kommentarer: 
Regnskap: 
Styremøter; det var spørsmål til hvorfor beløpet var såpass mye høyere enn i 2019 og forklaringen 
er et arrangement som ble skjøvet fra 2019, slik at det ble dobbelt opp i 2020. 
Overskudd på ca 75000 om vi regner uten «Best før og etter».  
Rekvisita & Lager; vesentlig høyere enn i 2019 og det skyldes at vi har leid et lager til alt utstyret vi 
nå har, samt at fire rollups er kjøpt inn. 
Budsjett: 
Det ble kommentert på at vi må høyne budsjettet fordi vi har 20 års jubileum i år. Forslag om å øke 
budsjettet med 75000 i en ny post for å ha. Enstemmig. 
Regnskapet mangler signaturene til tre stykker. Legges inn. 
 
Regnskap 2020 og Budsjett 2021 ble godkjent av Årsmøtet med de kommentarer og tillegg som 
beskrevet. 
 
 
6. Virksomhetsplan 2021 
Ole A Hafell la fram virksomhetsplanen. 

Virksomhetsplanen ble enstemmig godkjent av Årsmøtet. 
 
 
7. Valg av leder og styremedlemmer 
Ved medlem av valgkomitéen Ragnhild Løkke: 
Styreleder, ikke på valg i år: Ole A Hafell 
Styremedlem, ikke på valg i år: Arne Elstad 
Styremedlem, ikke på valg i år: Nina Irene Brekke 
Styremedlem, ikke på valg i år: Janne Terese Hagevik 
Styremedlem, ikke på valg i år: Anette Holtung 
Styremedlem: Bård Guttelvik (1 år) 

Bård ble enstemmig valgt. 

Det er ingen som trer ut av styret. 
 
 
8. Valg av valgkomité 
Ved styreleder: 
Valgkomitéen har bestått av: Liv Helene Arntzen, Ragnhild Løkke og Linda Elstad Johansen 
 
Liv Helene Arntzen og Linda Elstad Johansen trer ut av Valgkomitéen. 
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Styret har ikke fått til en Valgkomité ennå. Årsmøtet gir styret fullmakt til å skaffe medlemmer til 
Valgkomitéen, gjerne med en eller to ekstra medlemmer, siden hele styret er på valg neste år. 
Dette ble enstemmig godkjent. 
 
 
9. Medlemmer til øvrige komitéer 
Det ble tatt opp i møtet om noen ønsker å bli med i noen av komitéene. Vi sender dette som en 
oppfordring til alle medlemmene. Det foreslås ringerunde for å hente inn folk som har vært aktive 
tidligere. 

Det nye styret tar seg av dette. 

 
 
10. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker til Årsmøtet. 

 
 
Årsmøtet ble hevet etter sak 10.  
 
Tusen takk for en flott kveld. 
 


