Distriktenes enetgifDtening

Protokoll fra årsmøte i Defo 2012

Sted og dato: Hotel Ullensvang 31. mai 2012 klokken 11.30

Sak 01/12. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet
Styret vedtok i møte den 11. april 2012 følgende dagsorden for årsmøtet
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Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underlegne protokollen
Arsmelding og regnskap for 2011
Forslag til vedtektsendring. Forslag om mulighet for flere styremedlemmer
Valg av styre, derav valg av nestleder for to år
Valg av revisor for to år
GodtgjøreIser
Valg av medlemmer til valgkomiteen
Budsjettramme for 2013
Eventuelt, herunder valg av tid og sted for årsmøte 2013

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes
Vedtaket var enstemmig

Distriktenes energiforening,

Defo, Boks 1497 Vika, 0116 Oslo tlf.: 91187713

epost.: knut.lockert@defo.no

Sak 02112. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne
protokollen.
Vedtak:
Møteleder:
Sekretær:

Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft
Knut Lockert, Defo

Undertegne protokoll:

Gunnar Stenseng, Gudbrandsdal Energi
Jan Træen, Stryn Energi

Vedtaket var enstemmig.

Sak 03/12. Defos årsmelding og regnskap for 2011.
Møteleder gikk igjennom årsmelding og regnskap for årsmøtet. Det fremkom ingen særskilte
.
merknader til regnskapet, men årsmøte påpekte tilfredshet med administrasjonens håndtering av media,
særlig tatt i betraktning administrasjonens størrelse.
Vedtak:
Årsmøtet tok styrets årsmelding 2011 til orientering.
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2011 med årsresultat på - 6.744, - og en balanse på sum på kr.
1 961 069,Underskuddet på årets regnskap kr 6. 744, - trekkes fra egenkapitalen
Vedtaket var enstemmig

Sak 04/12. Forslag til vedtektsendring
Møteleder redegjorde for begrunnelsen bak forslaget til vedtektsendring. Denne er hovedsakelig knyttet
til det faktum at Defo har liten administrasjon og er således i en sårbar situasjon. Flere styremedlemmer
vil kunne avhjelpe dette noe.
'
Styret fremmet følgende forslag til vedtektsendring i vedtektenes § 9.

((§ 9 Styret
Styret består av 3 -7 medlemmer med personlige varamedlemmer.»

I dagens vedtekter står det;

§ 9 Styret
Styret består av 3 -5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Distriktenes energiforening,

Defo, Boks 1497 Vika, 0116 Oslo tlf.: 91187713

epost.: knuUockert@defo.no

Vedtak:
Årsmøte vedtok en ny § 9 i vedtektene med følgende ordlyd;
Styret består av 3-7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Vedtaket var enstemmig

Sak 05/12. Valg av styremedlemmer og nestleder.
Følgende representanter er på valg
1. Per Erik Ramstad med vara Oddbjørn Samuelsen
2. Bjørg Brestad med vara Per Rønning

Nestleder er på valg i 2012.
Styremedlemmene velges for to år av gangen

Innstilling fra valgkomiteen i Defo:

Navn styremedlemmer

Funksjon

Valgperiode

Merknad

Eilif Amundsen

Styre leder

2012 - 2013

Ikke på valg

Nestleder

2012- 2014

Gjenvalg

Alf Vee Midtun

Styremedlem

2012 - 2013

Ikke på valg

Jan Erik Brattbakk

Styremedlem

2012 -2013

Ikke på valg

Bjørg Brestad

Styremedlem

2012 - 2014

Gjenvalg

Anders Rønning

Styremedlem

2012- 2014

Ny i styret

WiQQo Knutsen

Vara for EA

2012 - 2013

Ikke på valq

Oddbjørn Samuelsen

Vara for P.E.R

2012- 2014

Gienvalq

Harald Sandvik

Vara for A.V.M

2012 - 2013

Ikke på valg

Arne Nybråten

Vara for J.E.B.

2012 -2013

Ikke på valQ

Per Erik Ramstad
-

Pers. varamedlemmer

Distriktenes energiforening,

Defo, Boks 1497 Vika, 0116 Oslo tlf.: 91187713

epost.: knuUockert@defo.no

Bente Hole

Vara for B.B

2012 - 2014

Ny vara

Håkon Kåre Svendsen

Vara for A.R

2012 - 2014

Ny vara

Vedtak:
Arsmøtet vedtok styret i tråd med valgkomiteens innstilling
Vedtaket var enstemmig

Sak 06/12. Valg av revisor
Styret innstiller til årsmøte på at Defo bruker samme revisor som siste år.
Vesteråls-revisjon AS, adresse strandgaten 30, 8401 Sortland.

Vedtak:
Arsmøtet vedtok å benytte Vesteråls-revisjon som Defos revisor for ytterligere ett år.
Vedtaket var enstemmig

Sak 07/12. Godtgjøreiser.

Innstilling fra valgkomiteen i Defo:
Styrehonorar
Det har vært vanlig praksis at valgkomiteen har vurdert godtgjørelsen til styrets medlemmer og
eventuelt kommet med forslag.
I 2011 ble godtgjøreisene fastsatt til:
Styrets leder:
kr. 35.000,- pr. år
Styrets øvrige medlemmer:
kr. 17.500,- pr. år
Møtegodtgjørelse:
kr. 2000,- pr. møte

Det foreslås ingen endringer i styrets godtgjøreiser

Distriktenes energiforening,

Defo, Boks 1497 Vika, 0116 Oslo tlf.: 91187713

epost.: knut.lockert@defo.no

Vedtak
Arsmøtet vedtok å prolongere gjeldende godtgjøreiser til styret for ytterligere ett år.
Vedtaket var enstemmig

Sak 08/12. Valg til valgkomiteen.
Det ble under årsmøtet på Kirkenes lagt opp til en ordning for valgkomiteen hvor medlemmene får en
funksjonstid på 3 år, første år som "menig" medlem, andre år som nestleder og tredje år som leder. Det
har vært praksis med at avtroppende styremedlemmer går inn i valgkomiteen.

Det er ingen på valg i valgkomiteen i år. Av den grunn innstilles det ikke på vedtak i årsmøtet 2012.

Valgkomite 2012 -2013 er.

Navn
Pål Rønning
Andres Sætre
Jacob N Jacobsen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Valgperiode
2010-2013
2011 - 2014
2011 - 2014

Sak 09/12. Budsjettramme for 2012.
Styret vil ikke foreslå noen økning i budsjettet for 2013 i forhold til inneværende år.
Man oppfatter det som en fornuftig målsetting å holde serviceavgiftsbelastningen på enkeltmedlemmene
så lav som mulig, men dog slik at Defo kan gjennomføre·de mest betydningsfulle aktivitetene inn mot
myndighetsorganene og samtidig ha ressurser til og "serve" medlemsmassen ved henvendelser derfra.
Arsmøte ble forelagt budsjettutkast for 2012

Vedtak:
Arsmøtet vedtar en budsjettramme for 2012 på 4,2 M kroner som i inneværende år Beløpet dekkes i all
hovedsak inn over medlemmenes serviceavgiftlkontingent.

Sak 10/12. Eventuelt.
Arsmøte vedtok å legge årsmøte 2013 til Honningsvåg med Repvåg Kraftlag som lokal arrangør. Dato
ble satt til 4-6 juni 2013.

Distriktenes energiforening, Defo, Boks 1497 Vika, 0116 Oslo tlf.: 91187713

epost.: knutlockert@defo.no

Årsmøtet vedtok samtidig å legge årsmøte 2014 til Gudbrandsdalen, med Gudbrandsdalen Energi som
lokal arrangør.
Møtet avsluttet klokken 12.30.

Undertegning av protokoll
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