
 
 
 
Referat årsmøte i gruppeting Madla speidergruppe og årsmøte i Madlaspeiderne  
 
Mandag 29.februar kl.18.00 på Madla speiderhus 
 
Det var 18 fremmøtte på årsmøtet.  
 
Saksliste: 
1. Valg av  møteleder. Steinar Madsen. 
2. Valg av 1 referent. Jane Dorner 
3. Valg av 3 til tellekorps. Steinar Madsen, Solveig Nøttestad og Truls Alsnes 
4. Valg av 2 til og underskrive protokollen. Ivar Nøttestad og Emiel Janssen 
 
5. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkallingen ble sendt ut 8. Januar. Frist for innsending av 

forslag til saker og kandidater til valg var 31. Januar. Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
6. Godkjenning av årsmøtedelegater (de som har stemmerett på årsmøte) 

- alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. 
- en representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 
12 år eller mer i løpet av kalenderåret. 16 av de 18 fremmøtte hadde stemmerett. 

 
7. Årsmelding fra styret (Madlaspeiderne med Madla speidergruppe) 
 Er tatt til orientering. 
 
8. Godkjenning av regnskap (Madlaspeiderne m/Madla speidergruppe)  

Regnskapet er godkjent med forbehold om at regnskapet blir revisorgodkjent i ettertid. 
 
9. Godkjenning av budsjett 2016 (Madlaspeiderne med Madla speidergruppe) og fastsettelse av 

gruppekontingent Madla speidergruppe for 2017. Forblir kr 150,- 
Gruppekontingent er i 2016 kr.150,-. Vedtak. Kontingenten forblir uendret i 2017 
Budsjett for 2016 er vedlagt. Budsjettet er vedtatt som det er fremlagt på årsmøtet. 

 
10. Innkomne forslag.  

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.  
 
11. Følgende valg ble gjort ved akklamasjon 
 

Gruppeleder for 2 år: Tor Inge Berge 
 
Gruppeassistenter for 2 år: 
Per Eivind Solum  
Trygve Bjørnebo  
Elisabeth Norby (fra 1.8.2016) 
 
Gruppens representanter til kretstinget for 1 år:  
Årsmøtet vedtok at de 25 første som melder seg på kretstinget representerer Madla speidergruppe 
og har stemmerett. 25 stemmer forutsetter at 1/3 av disse er under 25 år.  
 
Revisor for 1 år for Madla speidergruppe og Madlaspeiderne:  
Det var ikke funnet kandidat til vervet som revisor før årsmøtet. Det blir nå det nye styrets oppgave 
å finne ny revisor som må velges på et ekstraordinært årsmøte. 
 
Valg av valgkomite for 2 år for Madla speidergruppe og Madlaspeiderne: 
Ragnhild Haraldseid og Emiel Janssen er valgt. 
 
Valg Madlaspeiderne 
Styreformann for 2 år: Torstein Hafsøe 

 
Styremedlemmer for 2 år: 
Stig Wølstad-Knudsen  
Tor Inge Berge 
Per Eivind Solum 
Geir Birkeland 
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