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OPPEGARD KUNSTFORENING 

Protokoll fra arsm0tet 2015 

Torsdag 26. mars 2015 avholdt Oppegard kunstforening arsm0te i Kolben. Til stede var 16 medlemmer inkl. styret. 

Sak 1: Konstituering 
Det fremkom ingen merknader til innkallingen. 
Det fremkom ingen merknader til dagsorden. 

Sak 2: Valg av m0teleder, referat og to medlemmer som underskriver referatet 
Som m0teleder valgte arsm0tet Berit Alfsen. 
Som referent valgte arsm0tet lurid Kjersem. 
Til a underskrive protokollen valgte arsm0tet Ellen Linde-Nielsen og Havard Alfsen. 

Sak 3: Styrets arsberetning 
Styrets leder, Berit Alfsen, leste arsberetningen. 
Arsmeldingen ble godkjent 

Sak 4: Revidert regnskap 
Lars Kleivan gikk gjennom regnskapet. 
Rein Grefslie leste revisors beretning, som godkjente regnskapet. 
Arsregnskapet for 2014 ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Valg av styre, valgkomite og revisor 
Berit Alfsen la frem valgkomiteens forslag til nye medlem mer til styret og revisor: 

Leder: Veslem0y H0gasen Liljevik 

Styremedlem: ingen kandidat 

Kunstnerrepresentant: Janet Sand0 (gjenvalg) 

Varamedlemmer: Anne-May Kristiansen, Inger Stensrud. Berit Alfsen og Turid Kjersem 

Revisor: Rein Grefslie (gjenvalg) 

Som valgkomite ble foreslatt: Anna Lisa Dc:Ehli, Berit Alfsen og Turid Kjersem 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
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Etter val get har styret f0lgende sammensetning: 

Veslem0y H0gasen Liljevik (2 ar) 

Lars Kleivan (1 ar igjen) 

Janet Sand0 (2 ar) 

Britt Lill Gunnerud, nestleder (1 ar igjen) 
Arve Herbj0rnr0d, styremedlem (1 ar igjen) 

Varamedlemmer 

1 Berit Alfsen (1 ar) 

2. T urid Kjersem (1 ar) 
3. Anne May Kristiansen (1 ar) 
4. Inger Stensrud

Revisor

Rein Grefslie (1 ar) 

Valgkomite 

Anna Lisa D�hli (1 ar) 

Berit Alfsen (1 ar) 
Turid Kjersem (1 ar) 

Sak 7: Budsjett 2015 
Lars Kleivan fremmet styrets forslag til budsjett for 2015. 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

*** 

Utlodning. 
Styret loddet ut en flaske vin og tre kunstb0ker. Utlodningen innbrakte kr 1160,-

Kolbotn, 28.mars 2015 
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Havard Alfsen 
Sign. 
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