Årsmøteprotokoll
Dato: 19.september 2019
Sted: Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Kristiansand
Møteleder: Thea Lyssand
Referent: Hanne Høyland
Fylkeslagleder Thea Lyssand ønsker velkommen til årsmøtet 2019.
Det er 9 stemmeberettigede medlemmer til stede på møtet.
Thea Lyssand velges til ordstyrer.
Hanne Høyland velges til referent.
Elin Rivenes og Lisa Salö velges til å signere protokollen.
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent med akklamasjon.
Det var ikke meldt inn noen ekstra saker på forhånd.

Årsberetning
Fylkeslagleder Thea Lyssand gjennomgår årsberetningen uten noen store spørsmål eller
kommentarer. Det har heller ikke blitt sendt inn kommentarer på forhånd.
Det legges fokus på utfordringen med å få voksne til å engasjere seg over tid og
vanskeligheter med å rekruttere ledere som bor lokalt.
Det legges også vekt på viktigheten av å synliggjøre organisasjonen bedre, både lokalt og
nasjonalt. Det stilles spørsmål hva som gjøres nå og hva fylkeslagstyret ønsker å gjøre.
Medlemmene oppfordret til å komme med innspill og ideer til promotering og synliggjøring,
og selv aktivt spre informasjon om og erfaringer med organisasjonen.
Medlemmene oppfordres til å melde seg inn i organisasjonen, spesielt medlemmer under 26
år.

Regnskap
Styremedlem Trygve Stensgård går gjennom årsregnskapet på vegne av økonomiansvarlig
Kim Henrik Gronert.
Det kommenteres at flere medlemmer oppfatter summen til Krisefondet som for høy og at det
slik den fungerer nå er relativt få foresatte som bygger opp denne kassen over en kort
tidsperiode til fordel for alle delegater og foresatte som kommer senere.
Det stilles spørsmål ved hvorfor egenkapitalen til fylkeslaget er så høy og om fylkeslagsstyret
har et mål med denne summen penger.

Det informeres fra flere styremedlemmer at andre fylkeslag har brukt egenkapital til å
investere i egne lokaler. Det informeres også om at det vil bli en større og større utfordring å
leie leirsted til en god pris fremover, og denne egenkapitalen kan bli nødvendig for å
arrangere leir i Agder, spesielt om vi ønsker å arrangere leir rundt Kristiansandsområdet.
Det foreslås å utvide området vi ønsker å arrangere leir og se etter leirlokaler utenfor nye
Kristiansand kommune. Medlemmer oppfordres til å gi beskjed til fylkeslagstyret om de vet
om gode lokaler som kan brukes i årene fremover.
Årsberetning og regnskap godkjennes ved akklamasjon.
Valg
Elin Rivenes, med hjelp fra fylkeslagleder Thea Lyssand, presenterer valgkomiteens
innstilling. Kandidater som er tilstede presenterer seg selv, Thea Lyssand presenterer
kandidatene som ikke er tilstede. Alle kandidater velges inn ved akklamasjon.
Fylkeslagstyret 2019-2020:
Thea Lyssand
Ingrid Nyquist
Ingunn Nesje
Trygve Stensgård
Agathe Retterstøl
Gro Anita Grelland
Hanne Høyland

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Risk management-koordinator
Mosaikkansvarlig
Delegasjonsansvarlig
Lederansvarlig

1 år igjen av periode
gjenvalgt for 1 år
ny for 2 år
gjenvalgt for 1 år
ny for 2 år
på gjenvalg for 2 år
1 år igjen av periode

Lisa Emilia Salö
Marius Strøm-Fladstad

Juniorrepresentant
Juniorrepresentant

ny for 2 år
ny for 2 år

Revisor:
Jan-Erik Tunaal-Larsen

ny for 2 år

Valkomité:
Elin Marcella Rivenes
Elisabeth Høibo

1 år igjen av periode
ny for 2 år

Diverse saker
Fylkeslagleder Thea Lyssand presenterer informasjon om Step-Up leir sommeren 2020 på
vegne av leirkomitéleder Ingrid Nyquist. Dato for leir er 3.-26.juli 2020, foreløpig leirsted er
Tunballen skole i Songdalen kommune. Nytt av året er ny struktur på leirkomiteen og en litt
annen måte å gjennomføre leir og involvere dugnadspliktige familier. Leirkomiteleder
foreslår, etter anbefaling fra leirkomiteleder i 2018, å dele leiren i tre uker og at familiene med
dugnadsplikt fordeles på disse ukene og har fullstendig ansvar for den uken de tildeles.
Det vil bli holdt et informasjonsmøte for dugnadspliktige familier og andre interesserte ila
november 2019.

Fylkeslagstyret takker utgående styremedlemmer Tone Bardal og Kim Henrik Gronert og
juniorrepresentanter Cecilie Roarsdatter Hansen-Tangen og Sofie Belbo.

Fylkeslagleder Thea Lyssand takker for oppmøte og gode innspill og avslutter med det
årsmøtet for CISV Agder 2019.

Signaturer

Elin Marcella Rivenes

Lisa Emilia Salö

