REFERAT FRA ÅRSMØTET 2009 FOR JAR SKOLES STRYKEORKESTER
Haraldvangen, 25.10.2008
Møteleder: Carl-Olav Løvald
1. Navneopprop.
Det var et frammøte på 63,33 %, slik at årsmøte kunne gjennomføres.
2. Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.
3. Valg av referent.
Frode Hølleland ble valgt til referent.
4. Årsberetning.
Carl Olav gjennomgikk årsberetningen, som var lagt ut på jemmesiden
som saksdokument til årsmøtet.
Det var ingen kommentarer til årsberetningen..
5. Regnskap, budsjett og revisors uttalelse.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 90.558.
Dette skyldes blant annet at orkesteret har vært flinke til å skaffe frie
midler til støtte for driften, samt at årets loppemarked gav et fabelaktig
resultat.
Regnskap og budsjett er ellers tilgjengelig på nettet.
Det er også anbefalt av revisor at orkesteret ser over rutiner for
bilagshåndtering og attestering.
Revisor, Atle Degrè , anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet for
året 2008/2009.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet.
6. Innkomne forslag.
Det var ingen innkomne forslag.

8. Valg.
Det ble fra valgkomite understreket behovet for at orkesterets styre var
besatt med foreldre som har tilnkytning til Jar Skole.
Frode Hølleland gjenvelges for to år i styret, og for et år som leder.
Anja Strandskogen nyvalgt for 2 år, nestleder 1 år.
Hilde Jåsund ikke på valg.
Johanna Øster gjenvelges for to år
Maria Shanti, ikke på valg.
Arne B. Sletsjø, ikke på valg
Marte Madslien, nytt Styremedlem for 2 år
Hans Christian Grønsleth, ny, vara
Carl Olav Løvald, vara.
Isabelle Royer, Jar skoles representant i styret.
Ut av styret gikk May Gjerdsbakk.
Revisor, Atle Degrè, gjenvelges.
Regnskapsfører: Jan Morten Torrissen
Loppekomite-leder: Janne Rui
Valgkommite for 2010 :
Carl Olav Løvvald, May Gjerdsbakk
9. Eventuelt.
Carl Olav informerte om styrets vedtak om å gå tilbake til tradisjon med
”større” turer for hovedorkester hvert annet år. Dette innebærer at neste
års tur ikke innvolverer flyreise. Den går til Godtland og tegner til å bli en
meget bra tur både med hensyn til omgivelser og konserter.
Det ble under årsmøte fra Janne Rui etterspurt kostnader for
søppeltømming på ISI fra forrige år. Dette for å se hvorvidt årets ordning
gav oss en besparelse. Regnskapsfører Jan Morten Torrissen skulle lage en
oppstilling på dette. Janne spurte også om det var synspunkt på en
ordning med full kildesortering. En ordning som vil øke arbeidsmengden
for foreldre, men senke kostnadene ytterligere. Fra salen kom innspill på
at dagens ordning hadde halvert kostnadene og at en ytterligere
arbeidsmengde knyttet til dette ikke var ønskelig.
Referent : Frode Hølleland

