Referat fra Årsmøtet i LEVE Vestfold 2019
Onsdag 27. februar 2019 kl. 19:00
Frivilligsentralen, Tjømegata 1, Tønsberg
1.
Velkommen
Leder Egil Berg ønsket velkommen.
2.
Før Årsmøtet:
Stortingsrepresentant Erlend Larsen, medlem av Helse- og sosialkomitéen, var på besøk og
innledet om arbeidet med Handlingsplanen for selvmordsforebygging, samt mye av hans
erfaringer fra bl.a. Libanon. Det ble en lang og god runde med innspill og diskusjoner.
Totalt varte seansen fra kl 19:00 til rett før 20:00.
3.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Registrering av antall stemmeberettigede
Konstituering av Årsmøtet:
Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.
Antall frammøtte: 16. Antall stemmeberettigede: 16
4.
Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Ragnhild Løkke. Referent: Bård Guttelvik
5.
Årsrapport 2018
Egil Berg leste Årsrapporten for 2018.
Kommentarer:
«Det er sendt ut 13 medlemsbrev til medlemmer i løpet av 2013.» skal være «2018»
Alle navn bør også ha etternavnet.
Rekruttering; vi gjør mye i LEVE og Unge LEVE for å markedsføre oss, og sådan driver vi
rekruttering.
Årsrapporten ble godkjent av Årsmøtet med de kommentarer som er gitt. Rapporten blir
oppdatert med disse og sendt ut til medlemmene.

6.
Regnskap 2018 og Budsjett 2019
Kasserer Arne Elstad leste gjennom revisjonsberetningen fra revisor Jan Otto Lahn, samt
regnskap og budsjett.
Kommentarer:
Revisjonsberetningen;
Ingen
Regnskap;
Spørsmål til posten «Verdensdagen støtte LEVE»; hvorfor er beløpet lavere. Svar; det er fordi
totale søknadene i Norge må fordeles.
«Seminar/møter foredrag»; mye av økningen er kostnader vi hadde med alt materiellet til
Lys i Mørket.
«Underskudd»; skal være «Overskudd»
Budsjett;
Ingen
Regnskap 2018 og Budsjett 2019 ble godkjent av Årsmøtet.
7.
Virksomhetsplan 2019
Ragnhild Løkke la fram virksomhetsplanen.
Kommentarer:
Verdensdagen; det ble en del prat om å gjøre andre ting på Verdensdagen enn det vi har
gjort. En idé er å ha Lys i mørket som hovedarrangement, med andre mindre markeringer.
Foredrag på Bakkenteigen er et alternativ. Vi bør få litt bedre feste i sydfylket.
Virksomhetsplanen ble godkjent av Årsmøtet.

8.
Valg av leder og styremedlemmer
Ved leder av valgkomitéen Heidi Hope:
Valg av styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bård Guttelvik (1 år)
Marthe C. Moskvil Guttelvik (2 år)
Torill Kalstad Mosbakk (2 år)
Caroline Kanck (1 år)
Christoffer Vestli (1 år)

Styret består for øvrig av følgende styremedlemmer: Ragnhild Løkke (ikke på valg; sitter 1 år)
Alle ble enstemmig valgt.
Egil Berg, Arne Elstad, Randi Beck, Veronica Poer og Tove Guttelvik trer ut av styret.
Det har i år vært vanskelig å få tilstrekkelig antall personer til å stille til valg, samt at ikke alle
ønsker å binde seg for mer enn ett år av gangen. Derfor er det forskjell på lengden de
forskjellige Styremedlemmene er valgt for.

9.
Valg av valgkomité
Ved styreleder:
Valgkomitéen bestod av: Heidi Hope, Gry Nygaard Andersen og Janne Therese Hagevik.
Valg av ny Valgkomitéleder:
Arne Elstad
Valgkomitémedlem:
Liv Helene Arntzen
De ble enstemmig gjenvalgt.
Heidi Hope, Gry Nygaard Andersen og Janne Therese Hagevik trer ut av valg komitéen.
10.
Medlemmer til øvrige komitéer
Det nye styret tar seg av dette.

11.
Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker til Årsmøtet.

Årsmøtet ble hevet etter sak 11.
Etter Årsmøtet
Egil Berg, Arne Elstad, Randi Beck, Veronica Poer og Tove Guttelvik ble overrakt gaver og
gode ord som takk for tro tjeneste i styret.
Under møtet var det bevertning.
Tusen takk for en flott kveld.

