
Protokoll 
  
Hvite Ørns Årsmøte 2009,  
Tid: 11. mars, kl 18.00 – 21.40 
Sted: Kropp Sinn Sjel senteret, Storgata 10, 1771 Halden. 
Fremøtte: 14 medlemmer. 
  
Det var hilsener fra Kristin Breda, leder av Familjevernkontoret,  
Wenche Eriksen, leder av Frivillighetssentralen og Anne Berit 
Mehammer Evensen, tidl. kommunalsjef i Halden. 
De hilser Hvite Ørn velkommen til verden og ønsker oss fremgang  
og vil ha fremtidig samarbeid med oss. 
 
1. Leder Jan Magne åpnet årsmøtet.Til møteleder valgtes Jan Magne, referent Anders, 
tellekorps Lena og Ramona,og til at undertegne protokollen Stefan (pkt1-5) og Anette. 
 
2. Årsmøtet godkjente innkalling og årsmøteplan. (se vedlegg) 
Last ned vedlegg innkalling (pdf, kikk på tekst) 
 
3. Årsmøtet godkjente formålsparagraf og vedtekter. (se vedlegg) 
Årsmøtet vedtok enstemmig grammatiske og språklige justeringer og det ble økt påden 
tid medlemmene har til årsmøtesforberedelser og til innkalling av ekstra general-
forsamling. Det ble foreslått at halve styret skulle velges på to år. Etter debatt ble det 
votert over dette endringsforslag som falt. 
Last ned vedtatte vedtekter. (pdf, klikk på tekst) 
 
4. Årsmøtet godkjente årsmeldingen. (se vedlegg) 
Last ned vedlegg årsmelding  (pdf, klikk på tekst) 
 
     
5. Regnskapet ble opplest og godkjent. (se vedlegg) 
Regnskapet viser overskudd på 7 215:- 
Revisorenes rapport ble tatt til orientering.  
Revisorene hadde ingen anmerkning til regnskapet. 
Last ned vedlegg regnskap  (pdf, klikk på tekst) 
 
6. Årsmøtet godkjente forslaget til budsjett 2009. (se vedlegg) 
Last ned vedlegg budsjett  (pdf, klikk på tekst) 
7. Årsmøtet godkjente virksomhetsplanen for 2009. (se vedlegg) 
Det ble enstemmig vedtatt en språklig justering i forslaget. 
Last ned vedlegg virksomhetsplanen for 2009  (pdf, klikke på tekst) 
 
8. Årsmøtet besluttet at medlemskontingent for 2010 skal være 100:-/år og 500:-/livstid.  
Det kom under møtet forslag om økning av kontingenten til 150:- og 200:-. Forslagene 
ble  votert over og falt. 
 
9. Valg av nytt styre, revisorer og valgkomite. (se vedlegg) 
Under møtet ble valgkomiteens forslag justert etter innspill fra foreslåtte og 
årsmøtetvalgte enstemmig ifølge valgkomiteens nye forslag. 

http://www.ksss.no/hviteorn/InnkallingAArsmote2009.pdf�
http://www.ksss.no/hviteorn/Vedtekter110309.pdf�
http://www.ksss.no/hviteorn/Aarsberetning2008.pdf�
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Last ned vedlegg for valgresultet. (pdf) 
 
10. Møteleder avsluttet årsmøtet. 
 
 
 Jan Magne Sørensen   Anders Wingren       Anette Krsitiansen        
   møteleder                         referent                       undertegner                       
  
Stefan Karlsson 
   undertegner     
    
Protokollen er elektronisk undertegnet.  
 

http://www.ksss.no/hviteorn/Valg2009.pdf�

