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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2009-2010
1.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

2.

Som ordstyrer ble valgt Jan Petter Husebye. Som referent ble valgt Egil Bakke. Til å underskrive
protokollen ble valgt Rune Hoksrød og Ronny H Solsvik.

3.

Styrets årsberetning ble behandlet. Styret opplever for tiden både vekst og entusiasme bl.a ifm at
Saluttkurset for Forsvaret er en suksess, og at det nye saluttreglementet for Forsvaret som Saluttutvalget
har skrevet nå etter 2,5 års kvalitetssikring ble endelig godkjent 01.03.2010. Det er for øvrig mangeartet
virksomhet i foreningen som også bl.a inkluderer kanonbygging. Årsmøtet ga uttrykk for tilfredshet mht
både aktivitetsnivå og innhold/variasjon i høst- og vår-programmet, og styret ble bedt om å ”holde trykket
oppe” i en tid da veldig mye går bra, og aktiviteten faktisk også gir flere medlemmer. Styret ble også bedt
om å følge opp tett og støtte Setermoen ifm den lokalavdeling som nå er under etablering der:
Reisevirksomhet må påregnes.

4.

Regnskap: Som en følge av PC-krasj rett før årsmøtet lyktes det ikke å få stablet et fullstendig regnskap
på bena og få til revisorgodkjenning på den korte gjenværende tiden. Samtlige bankbilag kunne imidlertid
dokumentere alle bevegelser og et foreløpig regnskap med alle viktige tall ble framlagt. Årsmøtet fant
framlagt dokumentasjon som så god at styret ble gitt fullmakt til å ferdigstille regnskapet og deretter få
det godkjent av revisor. Årsmøtet ga sin tilslutning til at det ikke var nødvendig å innkalle til
ekstraordinært årsmøte bare for å godkjenne de samme tallene en gang til. Styret takket for den tilliten.

5.

Fastsette medlemskontingent: Kontingenten ble vedtatt å fortsatt være 150,- pr år.

6.

Styrehonorar: Etter noe diskusjon endte saken med at Formann får 3.000,-, og Sekretær og Kasserer hver
får 2000,- pr år til utgiftsdekning. Øvrige styremedlemmer gis kontingentfritak. Styret gis også anledning
til å dekke utgifter ifm styrearbeid. Det er satt av en egen budsjettpost til administrative utgifter som er
ment å dekke mye av behovet her.

7.

Budsjett for 2010-2011: Budsjettet ble vedtatt (baseres på en kontingent på 150,-). Ifm administrative
utgifter er bl.a enkel servering ifm arrangementer mv dekket. Det samme gjelder halv kilometersats ifm
lengre utflukter mv.

8.

Behandle vedtektsendringer: Paragrafene ble gjennomgått en for en og nye foreslåtte paragrafer ble holdt
opp mot gamle paragrafer. Det ble vedtatt endringer i følgende paragrafer i det nye forslaget til
vedtekter…:
§ 2a (Ordet ”militære” ble byttet ut med ”aktuelle”)
§ 6a (Ordet ”utpekes” ble byttet ut med ”velges”)
§10 (Setning nr 3 og 4 byttet plass)
§11 (Strekpunkt 9 ble rettet opp ifm uteglemt ord: Ordet ”saker” legges til)

9.

Innkomne saker: Det var en innkommet sak – Ny lokalavdeling av AOF på Setermoen.
Artilleriinspektøren og Selmer Hagen orienterte årsmøtet om at etableringen var kommet langt, og at
utkast til egne vedtekter allerede forelå. Det var enighet om at AOF/Oslo skal være AOFs hovedavdeling
og at øvrige etableringer blir lokalavdelinger. Det var også enighet om at det bør tilstrebes at en i styret i
Nord-Norge blir med i styret i AOF/Oslo og vice versa. Det var videre enighet om at all kontingentinnbetaling skal kreves inn fra AOF/Oslo, men at Nord-Norge-avdelingen de første årene får nesten alt
tilbake igjen for å bygge seg opp kapital til nødvendige aktiviteter/ artillerirekvisita mv. Beslutning:
Samarbeidet mellom Selmer Hagen / Tore Kulsli og styret i AOF/Oslo skal styrkes og utvides i året som
kommer for å sikre en ”flying start” for Nord-Norge avdelingen. Bl.a må det innarbeides hovedavdeling
og lokalavdeling i vedtektene osv.

10.

Valg ble foretatt: Det nye styret for 2010-2011 fikk følgende sammensetning....:
Formann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Revisor
Revisor
Valgkomité

Valgt for
2010-2012
2010-2011
2010-2012
2010-2011
2010-2012
2010-2011
2010-2012

Maj Jan Petter Husebye
Kapt Egil Bakke
Oberst Rune Hoksrød
Maj Tom Sletner
Major Ronny Solsvik
Fenrik Stein Auestad
Ulf-Omar Gjersøyen
Oblt Oddvar Wæhler
Kapt Finn E Engzelius

2010-2011
2010-2012

Styret gitt fullmakt til å være valgkomite inntil det ev kan finnes
villige personer til å være valgkomite.

Oslo 16.05.2010

Egil Bakke, Referent
Referent

Jan Petter Husebye
Formann

Rune Hoksrød
Protokollvitne nr 1

Ronny Solsvik
Protokollvitne nr 2

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Styresammensetning/Kontaktpersoner
Egil C Bakke, Sekretær, Vassbonnvn 1 i, 1410 KOLBOTN, Mob 9098 8543,
Rune Hoksrød, Sjef Saluttutvalget og kasserer, Landingsvn 44, 0767 OSLO, Mob 4120 9842,
Tom Sletner, Styremedlem, Øgardsvn 54 i, 1390 VOLLEN, Mob: 9052 0048,
Ulf-Omar Gjersøyen, Styremedlem, 2114 DISENÅ, Mob: 9070 8791

Jan Petter Husebye, Formann, Bekkelagsterrassen 21, 1177 OSLO, Mob 9506 1496,
Stein Auestad, sekretær Saluttutvalget, Kvernvn 26, 4120 TAU, Mob: 4106 4175
Ronny H Solsvik, Styremedlem, Sophiesv 1, 1540 VESTBY, Mob: 9226 6084
Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann
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