
NBCC avd. 106 Østfold

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2022

NBCC avd. 106 Østfold avholdt årsmøte på Bøndernes Hus, mandag 28. mars 2022.
Tilstede: 42 medlemmer med gyldig medlemskap i NBCC, syd. 106 Østfold.
Gjest: Leder Liv Norum, Follo og region 11.
Møte start: Kl. 19:00. Møte slutt kl: kl. 21:00.

Leder Tone Bergum ønsket velkommen til årsmøtet i NBCC syd. 106 Østfold.
Årsmøtet avholdt ett minutt stilhet for å minnes medlemmer som var gått bort siste år.

Sak i Konstitueng

a) Innkalling

I henhold til vedtektene er innkalling til årsmøtet blitt kunngjort på NBCC
nettside: http://www.nocc/lokal/ostfold.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen, innkalling godkjent.

b) Godkjenning av saksliste
Følgende dagsorden ble lagt frem for årsmøtet:
1. Åpning
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll.
4. Styrets beretning

5. Revidert regnskap

6. Innkomne forslag
7. Budsjettforslag og handlingsplan

8. Valg

9. Avslutning

Vedtak: Dagsorden for NBCC, avd. 106 Østfold enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder, protokollfører og to protokollundertegnere
Styrets forslag, møteleder: Bjarne Jacobsen
Styrets forslag, protokollfører: Ellen Trondsen
Protokollundertegnere, forslag: Nina Jensen og Mona Steinli

Vedtak:
Møteleder: Bjarne Jacobsen, valgt.
Protokollfører: Ellen Trondsen, valgt.
Protokollundertegnere: Nina Jensen og Mona Steinli valgt.

Sak 3 Styrets årsberetning 2021 for NBCC, avd. 106 Østfold



Sekretær Brit Bårdslistuen leste styrets årsberetning for NBCC, avd. 106 Østfold.
Vedtak: Årsberetning for NBCC, avd. 106 Østfold enstemmig godkjent.

Sak 4 Revidert regnskap 2021
Kasserer Anne-Man Nøkleby tok en grundig gjennomgang av regnskapets balanse og
leste revisorsberetning før årsmøtet fikk mer utfyllende opplysninger om regnskapets
konti og aktivitetsområder. Avdeling Østfold har et overskudd i 2021 på totalt
169.078 mot et budsjett på 34.424. Dette fordeler seg med et overskudd på
administrasjon på kr. 48.557, Listranda et overskudd på kr. 124.799 og Treff et
underskudd på kr. 4.27S.

Det fremkom ingen bemerkninger til revidert regnskap 2021.

Vedtak:
Revidert regnskap 2021 enstemmig godkjent. Årsmøtet gir styret ansvarsfrihet og
resultatet på totalt kr. 169.078 tilføres den enkelte avdelings egenkapital.

SakS Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag til behandling.

SakG Budsjett2O2z
Kasserer Anne-Man Nøkleby framla styrets forslag til budsjett for 2022. Årsmøtet fikk
utfyllende opplysninger om aktivitetsområder og budsjetterte inntekter og utgifter.

Vedtak:
Forslag til budsjett med et totalt overskudd på kr. 44.988 for avdelingen ble
enstemmig godkjent. Treff ble budsjettert med et underskudd på kr. 3.700, Listranda
et underskudd på kr. 13.258 og administrasjon et overskudd på kr. 61.946. Forslag til
budsjett er vedheftet NBCC, avd. 106 Østfolds årsmøteprotokoll 2021.

Sak 7 Styrets handlingsplan for NBCC, avd. 106 Østfold
Styremedlem Arve Klingen leste styrets handlingsplan. Det fremkom ingen særskilte
bemerkninger til handlingsplanen. Årsmøtet diskuterte førstehjelpskurs
(hjertestarter), regionstreff og medlemskomunikasjon (SMS meldinger mm)

Vedtak:
Styrets handlingsplan for NBCC, avd. 106 Østfold enstemmig godkjent.

SakS Valg
Valgkomiteen ved Bjarne Jacobsen la frem valgkomiteens forslag på kandidater til
styret, valgkomite, æreskollegiet, treff og arrangementkomiteen, trafikk og
sikkerhetskomiteen, revisorer og regionsverter. Før årsmøtet gikk til valg ble
årsmøtet opplyst om at Arve Klingen er på valg for iår. Arve Klingen overtok etter



Helge Grande som fratrådte styret og Arve Klingen må formelt velges for det ene året
som er igjen av perioden som nestleder.

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:
Styremedlem Ronny Helstad
Varamedlem Hege Martinsen

Følgende revisor var ikke på valg:
Kjell Arne Leinum

Vedtak:
Uten motkandidater og ved akklamasjon ble følgende styremedlemmer valgt:
Leder Tone Bergum (valgt for 2 år)
Nestleder Arve Klingen (valgt for i år)
Kasserer Anne-Man Nøkleby (valgt for 2 år)
Sekretær Bnit Bårdslistuen (valgt for i år)
Styremedlem Edgar Johansen (valgt for 2 år)
Varamedlem Tom Roar Nilsen (valgt for i år)
Varamedlem Hege Martinsen (valgt for i år)

Valgkomite

Årsmøtet ble sterkt oppfordret til å fremme kandidater til
Valgkomiteen, i tillegg ble årsmøtet meddelt at Vivian Sandvold stilte sitt kandidatur
under forutsetning av at et styremedlem ble medlem av valgkomiteen.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til søke opp kandidater og nedsette en valgkomite.
Jan Erik Amundsen valgt for i år.

Revisorer

Uten motkandidater og ved akkiamasjon ble Tore Løkkeberg gjenvalgt for 2 år.

Uten motkandidater og ved akkiamasjon ble følgende Æreskollegiet valgt:
Arvid Bårdslistuen, Jon Reidar Westby og Tone Bergum valgt for i år.

Treff-og arrangementskomite:
Brit og Arvid Bårdslistuen og Bente og Knut Erik Bydal ønsket ikke gjenvalg.
Det fremkom ingen andre forslag og årsmøtet foretok ingen valg av medlemmer til
Treff-og arrangementskomite.

Regionsverter:

Brit og Arvid Bårdslistue ønsket ikke gjenvalg. Det fremkom ingen andre forslag og
årsmøtet foretok ingen valg av Regionsverter.



Sak 9 Avslutning
Møteleder Bjarne Jacobsen takket årsmøtets deltagere for deres engasjement.
Tone Bergum takket for vel gjennomført møte, delte ut blomster og takket avgåtte
styremedlemmer. Det ble delt ut diplom og jubileumsmerker (10, 25, 30 og 35 år) til
de av jubilantene som var tilstede.

Styret 2022 — 2023 NBCC Østfold, avd. 106:
Leder Tone Bergum
Nestleder Arve Klingen
Kasserer Anne-Man Nøkleby
Sekretær Brit Bårdslistuen
Styremedlem Edgar Johansen
Styremedlem Ronny Helstad
Varamedlem Tom Roar Nilsen
Varamedlem Hege Martinsen

Oslo, 04.04.2022

Ellen Trondsen

Protokollfører

Nina jensen Mona Steinli
Protokollundertegner Protokollundertegner


