
 

 

Referat 

Styremøte i Falstadsenterets Venner 
 

 

Sted:   Falstadsenteret 15. februar 2023, kl. 1800-1900 

Tilstede:  Guri Marjane Sivertsen, Solveig H. Holberg, Otto Asbjørn Solli, Johan Arnt Dahlen, Liv 

Iren Grandemo og Marit Nordholmen  

Frafall: Anne Sofie Elgseter og Rune Voldseth 

 

Sakliste: 

 

Sak 23/04 Årsmøte 2022 

 

• Årsberetning 2022 
Guri la fram forslag til årsberetning. Årsberetning for 2022 godkjent av styret. Legges fram i 
årsmøtet. 

• Regnskap 2022 
Marit la fram regnskap for 2022. Regnskapet er sendt til revisor og blir lagt fram i årsmøtet. 

• Aktivitetsplan/årshjul 
Styret vedtok aktivitetsplan som legges fram på årsmøtet 

• Budsjett 
Marit setter opp et budsjett basert på fjorårets regnskap. Legges fram på årsmøtet. 

• Innkalling, papirer, praktisk  
Marit sender ut innkalling før 1. mars på epost og post til de som ikke har epost. 
Guri legger info på nettsiden til Falstadsenterets Venner, opprette arrangement på facebook 
og Friskus, sender til Svein Helge som legger ut på ekneinfo.com.  
 
Otto og Solveig baker kake. Har Anne Sofie spurt Falstadsenteret om kaffe? 
Styremedlemmer møter senest 18.30. 
 

 

Sak 23/05  Falstadfangenes gavestipend 2022 

Utdeling av diplom til Sigurd og Aurora lar seg ikke gjøre på årsmøtet. Det vil bli gjort ved første 

anledning. 

 

Sak 23/06 Status Unge Falstadvenner 

Nytt møte med studenter er planlagt 7. mars. 
 
 
Eventuelt: 



 

Sak 23/07 Rutiner medlemsavgift 
Etter årsmøte sendes det ut påminnelse til medlemmer enten pr. epost eller brev (til de som ikke har 
epost). Påminnelse til de som ikke har betalt gjøres i august. Lurt å ta med informasjon om 
medlemskontingent i vennebrev både vår og høst. 
 

Sak 23/08 Tekst til takkebrev minnegave fra familien etter Robert Bjørka 
Otto lager forslag. 
 

Sak 23/09 Plakat på butikken Ekne 
Vi kan få henge opp plakat størrelse A3. Guri tar kontakt med Anne Line om hun kan lage. 
 
 
Neste styremøte er onsdag 15. mars. Hvis det ikke kommer innkomne forslag til årsmøtet, så avlyser 
vi dette møtet. 
 
Referat: Guri 


