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Styreformann Jan Kristian Hognestad åpnet møtet og ønsket velkommen. Kopier av
innkalling, årsmelding og regnskap for 2018, vedtekter og saker til årsmøtet var på forhånd
gjort tilgjengelig for deltakerne.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. lngen kommentorer - godkjent.

Sak 2: Valg av mØteleder, referent og to til å underskrive protokoll. Jan Kristion Hognestod
ble valgt som møteleder, Ninø Hotleskog som referent, og Per Jostein Hoolond og Peter
Frofjord til å skrive under protakollen.

Sak 3: Årsmelding 2018. Jan Kristiøn gikk gjennom årsmeldingen, som bte godkjent. Antott
medlemmer: 85. Dette er en nedgsng, og skyldes bl.o. at folk glemmer å betale, selv etter
purring. Styret har vurdert det slik ot vi trenger en enklere betalingsløsning. Per Terje
Hoølond etterlyste flere tiltak for å øke medlemsmossen, f.eks. markedsføring/verving.

Sak 4: Regnskap 2018. Kosserer Tone-Marit orienterte. lngen kommentarer. Godkjent.

Sak 5: Valg av styreleder, styremedlemmer, vararepresentanter, revisor og valgkomite.

Per Terje Haalond orienterte og la from innstillingen fro valgkomiteen, som ble godkjent:

Styreformann: Jan Kristian Hognestad, gjenvalgt for L år
Styremedlem: Dag Vaaland (ny), valgt for 2 år
Styremedlem: Tone-Marit Haaland, gjenvalgt for 2 år
Styremedlem: Nina Hatleskog ikke på valg
S§remedlem: Leif Rune Frafjord, ikke på valg
Varamedlem til styret: Kåre Haaland, gjenvalgt for 1 år
Varamedlem til styret: Olav Balle, gienvalgt for ett år
Revisor: Siv Jane Håland, gjenvalgt for 1 år
Valgkomite: Svein Håland og Per Terje Haaland, gjenvalgt for 1 år.

Per Jostein Haalond fortsetter som webønsvorlig.
Mauritz Rossavik gikk ut av styret, og ble overrokt blomster for innsatsen gjennom mange år.

Sak 6: lnnkomne saker. 7) Økning medlemskontingent, fra kr. 700 til kr. 750, fra 2020.
Godkjent. 2) Vedtektsendring, §i (årsmøtet skol avholdes ila april, og saker som ønskes
behondlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mors). Enstemmig vedtott.

Sak 7: Kort orientering om arbeidet i foreningen og om årets hovedprosjekt: tur til Mån
lørdat24. og spndag 25. august. 1a4 Kristian orienterte.

Sak 8r Etremtuelt. lngenting ble tatt opp under dette punktet. lmidlertid kom det opp en liten
diskusjon om nettsiden til BTV underveis i årsmøtet. Alle er enige om ot vi må ha nettsiden,
men noen mente at den bør moderniseres. Søk for styret.
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