
 

Årsmøte 2021 
 

Protokoll 
Årsmøtet for Bratte Rogalands Venner ble holdt 19. april 2021 og gjennomført digitalt (Teams). 

 

1. Godkjenne stemmeberettigede 

 17 deltakere hvorav 5 styremedlemmer 

 2 deltakere var ikke stemmeberettiget 

 

2. Godkjenne: 
a. Innkalling  
b. Saksliste  

 Ingen anmerkninger til innkalling og saksliste og begge ble så godkjent 

3. Velge  
a. Dirigent  
 Marthe Bowitz-Knudsen 

b.  Sekretær 
 Stian Engelsvoll 

c.  2 representanter til å underskrive protokollen  
 Tove Kallevåg-Albrektsen  og Lars Gjerdåker 

 
4. Årsmelding 
Denne manglet ved innkallingen. Årsmøtet har godkjent innkalling og godkjenner også årsmeldingen 
på bakgrunn av styrets beretning og gjennomgang. Årsmeldingen blir lagt ut umiddelbart etter 
årsmøtet. 
 
5. Revidert handlingsplan 2021/2022 

Innspill fra Kjetil på konkretiseringen av nivå for inntak til konkurransegruppen, og spørsmål om at 
disse kan justeres. 

Styret presenterte videre aktivitetsplan for 2021 rollefordeling i BRV. 

Årsmøtet godkjente handlingsplan for 2021/2022. 
 

6. Regnskap med revisjonsrapport 



 

Ingen anmerkninger på årsmøte. Revidert av kontrollutvalget, deres anmerkninger står i 
kontrollutvalgets rapport. Årsmøtet godkjente regnskapet for 2020. 
 

7. Behandle innkomne forslag og saker 
a) Revidert Lov i BRV 
Ingen anmerkninger til ny lov. Godkjent. 

b) Informasjon om “Silofondet”  
Ture informerte kort om historien og bakgrunnen for midlene som står i Skagenfondet. Det 
innkalles til et ekstraordinært årsmøte høsten 2021 som avgjør saken. 

c) Kontingent fra 2022 
Årsmøtet hadde ingen kommentar til kontingent for 2021 og årsmøtet godkjente kontingent 
som uendret for året 2021 – kr 400 for voksne, kr 150 for barn 

 

8. Budsjett for 2021 
Styret presenterte budsjett for 2021 og viste spesifikt kompensasjon for styre og daglig leder. 
Årsmøtet hadde ingen anmerkninger og godkjente budsjettet. 

 

9. Valg 
a. Valg av nytt styre for perioden 2021/2022 
 Valgkomiteen har innstilt følgende personer til styret i perioden 2021/2022: 

 Styreleder: Marthe Bowitz-Knudsen 
 Nestleder: Jørn Myrland 
 Kasserer: Sjoerd Boersma  
 

 Øvrige styremedlemmer: 
 Fredric Møllerop 
 Jostein Øygarden 
 Øyvind Salvesen 
 Silje Sundal 
 Erika Berle  
 Joakim Fugelli  

 

 Vara: 
 Maren Kallelid  
 Sander Haagenrud  

 

Varamedlem møter på alle styremøter 

Styret ble enstemmig valgt av årsmøtet. 

 



 

b. Øvrige valg: 
1. Medlemmer til BRVs kontrollutvalg: 

 Styret foreslår følgende personer til kontrollutvalget for 2021 og 2022 

● Mette Hausken Mathieu 
● Lars Gjerdåker 
● Vara: Rune Endresen 

 

2. Valgkomite 2021 og 2022 
● Andreas Ladstein 
● Thomas Holgersen 
● Jan Eivind Danielsen 

  

Representantene for både kontrollutvalg og valgkomite ble enstemmig valgt. 

 

 

 

 

Protokoll er godkjent og signert av: 

 

 

  

Tove Kallevåg-Albrektsen  Lars Gjerdåker 

Stavanger 22 april 2022 

kalbrektsen
Tove


