
REFERAT 

ÅRSMØTE I SAMARBEIDSFORUM FOR NORSKE KOLLEKTIVER 

GURISET, 09.03 – 05. 

 Tilstede:  25 personer 

 Saksliste : 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.  
2. Valg av møteleder og referent.  
3. Årsmelding  
4. Regnskap og budsjett 
5. Valg 
6. Innkomne saker 

  

1.   Møteinnkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent 

  

2.   Leder, Knut Bakke valgt til møteleder. Sekretær, Rolf Jansen valgt til referent. 

  

3.   Sekretær leste årsmelding med vedlegg fra Sosialpolitisk utvalg 

      Årsmelding enstemmig godkjent. 

  

4.  Regnskap:        

     Kasserer, Solveig Aspås var ikke tilstede, og sekretær la fram regnskapet på hennes vegne. 
Et overskudd på   

     kr. 73.822,- oppsto pga. mindre aktivitet med fagkonferansen og lobbyvirksomhet enn 
budsjettert. Disse   

     utgiftene vil trolig komme i år 2005, og dette vil bli tatt hensyn til i budsjettet for 2005. 
For øvrig er det lite  

     utgifter utover reise og lønn, slik at budsjetteringen er relativ enkel.  

     Kontingenten ble enstemmig valgt å holdes uendret. 

     Revisor har godkjent regnskapet med kommentar om utestående lønn til leder av 
kursrekken, Hallstein. 



     Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

  

Forslag til økonomisk plan for 2005  

Overskuddet fra 2004 overføres til 2005, hvor det vil dekke opp et forventet underskudd på 
tilsvarende. 

Aktiviteten for øvrig vil holdes innenfor de økonomiske rammene som uendret kontingent 
innebærer. 

Enstemmig godkjent.  

  

5. Valgkomiteens forslag til styre og andre tillitsverv:  

Forslag til styre: 

Leder:             Knut Bakke       ( Hiimsmoen )           Gjenvalg 

Kasserer:        Merete Turvoll   ( Tyrili )         ny. 

Sekretær:        Rolf Jansen        ( Skjerfheim )           ikke på valg 

Varamedlem:  Stig Jensen        ( Styve Gard )           Gjenvalg 

                        Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

              Forslag til sosialpolitisk utvalg: 

Voksen/ungdom, rus :  Terje Turøy                (Fossum)   valgt for 2 år 

                                     Øyvind Hansen           (Solliakollektivet) ikke på valg 

Barnevern:                   Mette Maseng            (Svalstuen)  ikke på valg 

                                     Fredrik Lange Nilsen (Skjerfheim)   ikke på valg 

                         Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

   Forslag til revisor og Valgkomite: 

Revisor:                         Tine Holst  (Fossum) 

Valgkomite:                   Anja Holen (Klokkergården) og Mette Byremo (Hiimsmoen). 



    Forslaget enstemmig vedtatt.  

  

5. Forslag til vedtektsendring. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

Guriset 09.03.05  

Rolf Jansen 

Sekretær. 

 


