
Falstadsenterets Venner 

Årsmøte, tirsdag 20. mars 2018 kl. 18.00 på Falstadsenteret 

Referat: Totalt 14 fremmøtte, hvorav fra styret leder Asbjørn Norberg, nestleder 
Per Jarle Eriksen, kasserer Marit Nordholmen, Tore Haabeth og sekretær Svein 
Helge Falstad. Meldt forfall fra styret: Bjørg Tørresdal, Hallgeir og Liv Iren 
Grandemo. 

Innkalling og sakliste: Godkjent, med tillegg av sak om livsvarig medlemskap 
behandles under punkt 3. 
Styreleder og sekretær valgt til årsmøteleder og årsmøtereferent. 
Til tellekomité velges: Nils Vestrum og Marit Fosså. 

1. Årsmelding. Asbjørn gjennomgikk årsmeldingen punktvis. Ingen 
kommentarer. Godkjent. 

2. Regnskap. Marit orienterte. Et spørsmål om hva ungdommene har fått 
Falstadstipend for. Ellers ingen spørsmål eller kommenterer. Revidert 
og funnet i orden 5. februar 2018. Regnskapet godkjent. 

3. Kontingent. Styret foreslår uendret kontingent for 2017. Asbjørn 
orienterte. Godkjent. Angående ordningen om livsvarige medlemmer, 
leste Asbjørn opp orientering om styrets innstilling på å avvikle 
ordningen om livsvarig medlemskap. Årsmøtet vedtok enstemmig å 
godta innstillingen. 

4. Planer for året. Asbjørn orienterte.  

5. Valg. Valgkomiteen er i arbeid og vil legge fram forslag i møtet. 
Valgkomiteens leder Arve Brenne orienterte om arbeidet og leste opp 
valgkomiteens innstilling. Otto spurte om Bjørg Tørresdal, og pekte på 
at det er bemannet med representanter i rådet for stiftelsen. Dette 
følger kommunevalgperioden. Arve foreslår dermed å stryke 
valgkomiteens innstilling. Ingen motforestillinger fra årsmøtet på 
dette. Valgkomiteens forslag til Styreleder valgt enstemmig, Resten av 
styret valgt ved akklamasjon, To varemedlemmer valgt ved 
akklamasjon, revisorer valgt enstemmig ved akklamasjon og Valgkomité 
valgt enstemmig ved akklamasjon. 

Protokollundertegnere: Nils Arve Vestrum og Arve Brenne. Vedtatt 
enstemmig. 

Etter årsmøtet var det en orientering ved avtroppende leder Asbjørn Norberg, om 
hans sju år i venneforening for Falstadsenteret, fra 2011 til 2018. Asbjørn ble 
deretter takket av og tildelt blomster av nyvalgt leder Per Jarle Eriksen. 

Per Jarle orienterte avslutningsvis litt om utfordringene for foreningen i tiden som 
kommer. Blant annet det å aktivisere medlemmene mer inn i de ulike aktivitetene 
foreningen kan bidra i. Han orienterte også om planene for å føre genene for 
bjørka i gårdsrommet videre. 

Referent: Svein Helge Falstad 
                                                                                                                                        Nils Arve Vestrum                                 
Arve Brenne 




