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Protokoll for årsmøte 2021 i Aktiv+ 
Dato:  
25 mai. 2021 

Møtetidspunkt: 
KL 1100 

Møtested:  
Sotra kino 

Saksliste:  
1.     Åpning 
2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
3.     Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive                                                                                   

    protokollen. 
4.     Årsmelding fra styret. 
5.     Regnskap og revisor-rapport. 
6.     Handlingsplan for kommende år. 
7.     Budsjett og fastsetting av medlemskontingent. 
8.     Forslag til vedtektsendringer 
9.     Valg 
10.     Avslutning 

 
Sak 1 – Åpning 
Leder: Irene Evensen åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen til 
årsmøte. 
Det var 28 frammøtte årsmøtedeltagere. 
 
Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste 
Alle årsmøtedokumentene har vært tilgjengelige på Biblioteket på Straume, 
pluss at informasjon om dette har vært lagt ut på Facebooksiden til Aktiv+ 
med link til kommunen sine hjemmesider.  
 
Vedtak: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 3 – Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen.  
 
Som møteleder ble valgt: Egil Haaland  
Som referent i samsvar med vedtektene ble valgt Reimund Gulbrandsøy. 
Til å skrive under protokollen ble valgt: Signe Herdis Høyvik og Oddny Bakke. 
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Alle ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 4 – Årsmelding for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 
Årsmelding ble presentert av møteleder Egil Haaland.  
Egil presiserte at siste året har vært et spesielt år grunnet korona og 
smitteverntiltak i kommunen.  
 
Vedtak:  
 
Årsmelding ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 5 – Regnskap 2020 og revisor-rapport  
Da kasserer Karstein Lunde var forhindret fra å møte ble regnskapet 
presentert av møteleder.   
Møteleder informerte om at egenkapital og omløpsmidler lå på et 
tilfredsstillende nivå for Aktiv+ sin aktivitet. Det var derfor ikke søkt om 
ekstra midler ut over det som allerede ligger på tildelingsbudsjettet i 
kommunen. 
Det var ingen merknader til regnskap.  
 
Vedtak: 
 

1. Regnskap ble godkjent. 
2. Revisor-rapport ble tatt til etterretning.  

 
Sak 6 – Handlingsplan 
Grunnet korona smittevernsituasjonen i kommunen har det vært vanskelig å 
planlegge for oppstart og aktiviteter for vår- og høstsesongen 2021.  
Nytt styre planlegger ny plan så snart korona smittesituasjon tillater det. 
 
Vedtak:  
 

1. Forslaget om å etablere handlingsplan når koronasituasjonen tillater 
det ble godkjent. 

2. Årsmøtet ga styret fullmakt til å lage program for resten av 2021.  
 

Sak 7 – Budsjett 2021 og fastsetting av medlemskontingent 
Kasserer Karstein Lunde var forhindret fra å delta på årsmøte. Møteleder Egil 
Haaland presenterte budsjettet for 2021.  
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Vedtak: 
 

1. Budsjettforslaget ble godkjend. 
2. Forslag om ingen ordinær kontingent for medlemskap ble godkjend.  
3. Ved store forestillinger i sal 3 på Sotra Arena med innleie av artister, 

kan det kreves inngangspenger når styret ser behov for det.  
4. Hvis SØS får store utgifter til honorarer og reiseutgifter kan Aktiv+ 

bidra med tilskudd til reiseutgifter. 
 

Sak 8 –    Forslag til vedtektsendringer 
 

1. Vedtektene rettes opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, 
og endring av kommunenavn fra Fjell Kommune til Øygarden 
kommune. 

 
Vedtak: Forslag ble godkjent uten merknader. 
 
 
Sak 9 – Val 
Da ingen fra valgnemnden hadde anledning å møte, ble nemndens forslag 
presentert av Egil Haaland:  
 
 
Leder:                 Irene Evensen               for 1  år 
Styremedlem:   Sigurd Hope                  for 2 år            
Styremedlem:   Trygve Dåvøy                for 2 år 
Styremedlem:   Andreas Steigen, SØS  ikke på valg            
Styremedlem:   Inge Kolltveit                ikke på valg 
Styremedlem:   Gunnar Angeltveit       ikke på valg  
 
Vararepresentanter – alle for ett år: 
Mai Villanger 
Olav Bjorøy 
 
Revisor – for ett år:  
Leif Håkon Arefjord  
 
Valgnemnd for neste år: 
Egil Haaland 
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