Årsmøteprotokoll
Dato: 17.september 2017
Sted: Justvik bydelshus, Kristiansand
Møteleder: Bjørn Are Stølen
Referent: Thea Lyssand
Sigrid Hansen-Tangen og Johanne Tunaal-Larsen skriver under på årsmøteprotokollen.

Årsberetning
Bjørn Are Stølen presenterer årsberetningen med forklaringer der det er behov for det.
Årsmøtet godkjenner årsberetningen uten noen rettelser.

Økonomi
Kathrine Bai går gjennom regnskapet for perioden.
Hun svarte på spørsmål knyttet til økonomien for leiren som skal arrangeres i 2018. Leiren bør ha et
separat regnskap, og kun en konto i CISV Agders regnskap. CISV Agder kan velge å gi/sponse leiren
med midler, men tidligere har ikke leirene blitt sponset fra CISV Agder. Dersom leiren går i minus er
dette kostnader CISV Agder må dekke. Et eventuelt overskudd vil tilfalle CISV Agder.
Det ble spurt om alle årets delegasjoner har gjort opp for seg, og det hadde de.
I regnskapet ser det ut som at CISV Agder har mindre penger i år enn i fjor, da bankinnskuddene var
høyere i 2016. Dette er fordi en satt igjen med en del store regninger etter å ha arrangert leir i 2016
som ikke ble betalt før etter at regnskapsperioden ble avsluttet.

Valg
Hege Myrvold tar for seg hvilke kandidater som stiller til valg for fylkeslagsstyret og valgkomiteen i
neste periode.
Følgende medlemmer blir valgt inn i nytt styre av årsmøtet:
Thea Lyssand

Leder

1 år igjen

Margrethe Aurora Seljenes

Nestleder og lederansvarlig

1 år igjen

Tone Bardal

Økonomiansvarlig

ny for 2 år

Trygve Stensgård

Risk-manager

1 år igjen

Gro Anita Fosse

Delegasjonsansvarlig

ny for 2 år

Astrid Kippersund

Mosaikk-ansvarlig

ny for 2 år

Helene Harstad

Styremedlem

gjenvalgt for 1 år

Cecilie Roarsdatter Hansen-Tangen

Juniorrepresentant

ny for 2 år

Sofie Belbo

Juniorrepresentant

ny for 2 år

Valgkomiteen den neste perioden:
Synnøve Haugeland

1 år igjen

Kaja Fredheim Bjorvand

ny for 2 år

Revisor for den neste perioden:
Runar Leite

ny for 2 år

Leir 2018
Johanne Tunaal-Larsen er valgt som leder av leirkomiteen for barneleiren som skal arrangeres
sommeren 2018. Hun informerer litt om planene for leiren og komiteen. Vi har 30 dugnadspliktige
familier, noe som er et bedre utgangspunkt enn forrige gang vi arrangerte leir. Valg av leirsted er
enda ikke bestemt, men der er en pågående dialog med Langenes skole i Søgne. Det blir foreslått å
vurdere Birkeland ungdomsskole og barneskole som mulig leirsted. Leirkomiteen tar dette med i
betraktning. Johanne jobber også med å rekruttere flere til leirkomiteen, og et medlem melder seg til
å være med på årsmøtet.

Risk manager
Trygve Stensgård informerer om at han ikke har det nødvendige kurset som kreves av CISV
International for å være risk-manager. Dette er tatt opp med CISV Norge og vi venter på svar.

Styremedlemmer som går ut blir takket.
Bjørn Are Stølen takker de oppmøtte og avslutter møtet.

