Protokoll fra årsmøte i Den norske Rhododendronforening 2022

Tid:
Lørdag 27. mai 2022 kl. 09:00
Sted:
Fana Folkehøyskole, Mildevegen 190, 5259 Hjellestad
Antall deltagende medlemmer: Ca. 60

Følgende saker ble behandlet
1.

Valg av dirigent
Olaf Hammersland ble valgt til dirigent

2.

Valg av referent og valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Per Anker Pedersen ble valgt til referent. Erik Gustavsson og Johnny Engen ble valgt til å
underskrive protokollen.

3.

Årsberetning 2021
Ole Jonny Larsen leste opp årsberetningen. Årsberetningen som ble fremlagt ble godkjent med
noen mindre rettelser av skrivefeil.

4.

Regnskap 2021

Regnskapet for 2021 ble fremlagt og gjennomgått av Terhi Pousi. Det var ingen kommentarer til
regnskapet.
Revisor Bjørg Rasmussen leste opp revisjonsberetningen og ga rosende omtale av
regnskapsførselen. Det kom ingen kommentarer til beretningen.

5.

Innkomne saker, forslag til vedtektsendring. Forslagsstiller er styret i DnR.
Forslag av vedtektenes paragraf 2 ble godkjent. Paragraf 2 endres til:
Foreningens formål er å øke interessen for og kunnskapen om rhododendron, kamelia og
magnolia gjennom å samle og holde nær kontakt med medlemmene. Dette skjer blant annet ved
-utgivelse av medlemsblad
-møter, kurs, hagebesøk, utstillinger, studieturer m.v.

-etablering av bok- og bildesamling
-samarbeid med grupper og foreninger med lignende formål
6.

7.

Fastsettelse av kontingent for 2023
Det ble ikke fremsatt forslag om endring av kontingenten, som dermed blir uendret. Forslag fra
styret om at utenlandske medlemmer som ikke mottar Lapprosen får redusert kontingent på kr
250 ble vedtatt.

Budsjettforslag 2022
Budsjettforslaget ble fremlagt og gjennomgått av Ole Jonny Larsen. Budsjettet har et underskudd

som skyldes at styret ønsket å holde deltageravgiften til 25 års jubileet på et rimelig nivå for å

sikre god deltagelse, og som styret mente kunne forsvares pga. foreningens gode økonomi. Det
var ingen motforestillinger til dette. Revisor kommenterte dessuten at overskuddet fra 2021
delvis oppveier underskuddet i 2022. Det ble imidlertid påpekt at kostnader til innleid

regnskapsfører burde legges inn i budsjettet, noe som innebærer en økning på kr 10.000 på
utgiftssiden. Budsjettet ble godkjent forutsatt dette tillegget.
Fastsettelse av andel årskontingent til lokallagene for 2023
Det ble ikke fremmet forslag til endring av andelen av årskontingentene til lokallagene. Andelen
forblir derfor uendret.
Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
Valgkomiteens leder Anne Brit Gonsholt Evensen presenterte valgkomiteens forslag.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Styret i 2022 består dermed av:
Leder: Ole Jonny Larsen (valgt for 1 år)
Styremedlemmer:

Anne Tafjord-Kirkebø (valgt for 2 år)

Per Anker Pedersen (valgt for 2 år)
Jakob Roalkvam (valgt for 1 år)
Tor Frostestad (ikke på valg)
Varamedlemmer:
Anne Brit Gonsholt Evensen, avd. Sør (valgt for 1 år)

Bård Ranheim, avd. Øst (valgt for 1 år)

Tor Jan Ropeid, avd. Vest (valgt for 1 år)
10. Valg av revisor
Bjørg Rasmussen ble valgt til revisor.
11. Valg av valgkomité
Harald Kårtveit og Terhi Pousi fortsetter som medlemmer i valgkomiteen også i 2022. Styret får
fullmakt til å utnevne det siste medlemmet.
12. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte
Dato ble ikke fastsatt, siden det må avpasset med eventuell utenlandsutferd. Styret gis fullmakt
til å fastsette dato. Rhodo Øst ble foreslått som arrangør av årsmøtet i 2023.
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