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Referat fra Årsmøtet i LEVE Vestfold 2022 

Onsdag 2. mars 2022 kl. 19:00 
Frivilligsentralen i Tønsberg, Tjømegt. 1C 
Deltakere kunne også delta på Zoom 
 

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 
Tellekorps: Anette Holtung og Marianne Smitt. 
Protokollunderskriving: Anette og Tove Guttelvik 
 
4. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker til Årsmøtet. 

 
5. Sette bort regnskap eksternt? 
Vi diskuterte frem og tilbake på saken om vi skal kjøpe inn et system, om vi skal betale oss inn på 
en nettløsning eller finne andre løsninger. Ny generalsekretær i LEVE sentralt kan jo muligens være 
interessert i å samordne regnskapsopplegg for alle fylkeslagene. 

Forslag: Under forutsetning av sikker, trygg og brukervennlig løsning og at LEVE sentralt går god 
for løsningen så gir Årsmøtet fullmakt til Styret å skaffe egnet regnskapssystem. Styret henter inn 
anbud på løsninger. Kostnadsramme på 6000-7000 kroner. 

 
6. Årsrapport 2021 
Ole A Hafell gikk grundig gjennom Årsrapporten for 2021.  

Kommentarer: 
2  SELVMORDSFOREBYGGING 
Prosjekt i Horten Kommune for å lage kommunens Handlingsplan for forebygging av selvmord. 
Bård fortalte om prosjektet. Marianne fortalte om «tilsvarende» prosjekt i Sandefjord og Ole om 
det i Tønsberg som ble startet rett før jul. Årsrapporten oppdateres med dette med nytt pkt. B. 
Pkt. A. Marianne Smitt kommenterte på om vi kan ta med til arbeidsgruppen at ikke alle finner 
kirkerommet godt til aktiviteten Støttemarkering “Du er ikke alene”. 
5 EVENTUELT/ANNET, B. Prosjekt «Best før og etter», Ole fortalte om prosjektet. 
Litt prat rundt forskjellige opplevelser. Ida Halvorsen Engelstad fortalte litt om chatte/prate-
kanalen til Mental Helse.  
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Årsrapporten ble godkjent av Årsmøtet med de kommentarer som er gitt. Rapporten blir 
oppdatert med disse og sendt ut til medlemmene. 

 
7. Regnskap 2021 og Budsjett 2022 
Budsjett 

Annonser utgift: Vi hadde en lang diskusjon rundt temaet og hvilken profilering vi faktisk får av de 
pengene vi bruker. 

Bård mente at vi kanskje bør finne arrangementer rundt omkring hvor vi kan profilere oss. 

Ida mente vi burde ha samarbeid med Mental Helse slik at alle de på telefonen/chatten vet om 
LEVE Vestfold. 

Gunnarsbøparken, arrangement av Frivilligsentralen; planleggingsmøte 03.03, arrangement 
01.08.2022. 

Unge LEVE inntekt: Inntekten er 0.-, mens det er en del gaver som bes øremerket til Unge LEVE. Vi 
er enige om at disse inntektene og ditto utgifter blir lagt i en separat regnskapskonto. 

P0rto: Det står 20000, men skulle ha vært 200. 

Rekvisita og inventar: Endre til «Rekvisita og lagerleie» 

Annonser: Endre til «Annonser og markedsføring» 

Marianne kommenterte på at regnskap og budsjett bør være på samme ark. I tillegg kunne det ha 
vært kommentarer til postene. Dette tar vi videre til neste år. 

Ole gikk gjennom revisjonsberetningen fra revisor Jan Otto Lahn og regnskap og budsjett. 

Regnskap 2021 og Budsjett 2022 ble godkjent av Årsmøtet med de kommentarer og tillegg som 
beskrevet. 

 
8. Virksomhetsplan 2022 
Ole A Hafell la fram virksomhetsplanen. 

Mål: Forebygging og opplysning: 

Anette mente vi bør ha et punkt for å søke etter arrangementer hvor vi kan være til stede og 
profilere oss. 

Mona spurte om vi har/har hatt Årshjul til støtte for virksomhetsplanen. Og for å prioritere. 

Mål: Økonomi: Avsetning til 25 års jubiléet 

Virksomhetsplanen ble enstemmig godkjent av Årsmøtet med de kommentarene som er 
beskrevet. 

 
9. Valg av leder og styremedlemmer 
Ved medlem av valgkomitéen Ragnhild Løkke: 
Valgkomitéen har pt. ikke klart å finne kandidat for ledervervet, men har funnet tre kandidater for 
vervet som Styremedlem; Hilde Merete Hagen, Ida Halvorsen Engelstad og Aurora Kvifte. 
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Hilde og Ida presenterte seg selv. Ole presenterte Aurora. 
 
Hilde hadde allerede sagt seg villig til å kunne være f.eks. sekretær. Etter ettertrykkelig lovnad fra 
både Bård og Anette om å bidra med all mulig støtte, sa Hilde seg villig til å stille som Styreleder. 
 
Styreleder, valgt for et år: Hilde Merete Hagen 
Styremedlem, valgt for to år: Ida Halvorsen Engelstad 
Styremedlem, valgt for to år: Aurora Kvifte 
Styremedlem, ikke på valg i år: Anette Holtung 
Styremedlem, valgt for et år: Bård Guttelvik 

Alle ble enstemmig valgt. 

Ole A Hafell, Arne Elstad og Janne Terese Hagevik trer ut av styret. Nina Irene Brekke trakk seg fra 
styret ila. 2021. 

 
10. Valg av valgkomité 
Ved styreleder: 
Valgkomitéen har kun bestått av: Ragnhild Løkke 
Hun har hatt en tørn med å klare å skaffe kandidater og gjort et fremragende arbeid. 
 
Ole Hafell stiller seg tilgjengelig som medlem av valgkomitéen. 
 
Begge ble enstemmig valgt og Valgkomitéen består da av: Ragnhild Løkke og Ole Hafell 

 
11. Medlemmer til øvrige komitéer 
Kafékomitéen: Liv Arntzen, Morten Martinsen, Tove Guttelvik, Evelyn Nesje Cederholm 

Lister, Ragnhild Løkke (er med mhp. programmet) 

Programkomitéen: Bård Guttelvik, Ragnhild Løkke, Arne Elstad 
 Dette er besetningen slik den var og vi bør etterstrebe å få inn nytt blod. 

Tas opp i det nye styret. 

Verdensdagskomitéen: Anette Holtung, Janne Hagevik, Marianne Smitt og Ole Hafell 
 Dette er besetningen slik den var og vi bør etterstrebe å få inn nytt blod. 

Tas opp i det nye styret. 

Unge LEVE komitéen: Ikke aktiv 

 

 

Årsmøtet ble hevet etter sak 11. 
 
Tusen takk for en flott kveld. 
 


