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Referat - Årsmøte 2018
 

Dato og tid: Fredag 16. februar 2018 kl. 17.00 

Sted: Thon Hotel Alta 

Frammøtte (3): Andreas Foss Westgaard, Frode Kinserdal, Oddbjørg Mikkelsen. 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Enstemmig godkjent. 

 

Sak 2. Valg av møteleder, referent samt to til å underskrive protokollen 

Andreas Westgaard ble valgt til møteleder og referent. Til å underskrive protokoll ble 

Oddbjørg Mikkelsen og Frode Kinserdal valgt. 

 

Sak 3. Behandle årsmeldingen for 2017 

Møteleder gjennomgikk årsmeldingen på en informativ måte. Det ble gitt gode og presise 

kommentarer til alle aktiviteter i 2017. 

 

Årsmøtet samtykket i å godkjenne årsmeldingen for 2017. 

 

Sak 4. Godkjenne regnskap for 2017 

Regnskapsåret 2017 har EB Finnmark et negativt årsresultat på kr 13 230,14. Regnskapet ble 

enstemmig godkjent. 

 

Sak 5. Aktivitetsplan og budsjett 2018 

EB Finnmark bør styrke sin økonomi gjennom økt aktivitet, samt legge krefter i verving av 

nye medlemmer. Verving av nye medlemmer er en vanskelig, men viktig geskjeft. 

Det er også et ønske at EB Finnmark deltar på alle møter i regi av EB sentralt. Frode 

representerer oss under lagssamlingen i Oslo i mars. Styret tar sikte på å møtes i etterkant av 

lagssamlingen for å oppsummere og stake ut videre kurs. 

 

For øvrig drøftet årsmøtet følgende mulige aktiviteter for 2018: 

- Avisinnlegg/kronikker (forslag: NOU om alternativ til EØS, sjømat jf. heftet.) 

- Mobilisere styre og medlemmer av EB Finnmark til deltakelse på Europakonferansen i 

Bodø til høsten.  

- Opprettholde kontakten med våre finske venner i EB Lappland. 

- Sondere terrenget jf. sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner om 

mulige sammenslåingsgevinster med EB Troms. 

 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å budsjettere til årets aktiviteter innenfor kontobeholdning og 

ev. søke om finansiering av tiltak. 
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Sak 6. Valg av styre 

Følgende styre ble valgt enstemmig (alle gjenvalgt): 

 

leder   Andreas Foss Westgaard  Alta 

nestleder  Ernst Robert Mortensen Alta 

kasserer  Oddbjørg Mikkelsen   Alta 

medlem  Yngve Engkvist   Alta 

medlem  Frode Kinserdal   Alta 

 

 

Årsmøtet hevet kl. 18.00. 

 

 

sign.         sign. 

-------------------------       ----------------- 

Oddbjørg Mikkelsen       Frode Kinserdal 

 

 


