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Referat

Sak Referat

0. Velkommen Styreleder 2021 ønsker velkommenJørgen Olsen
til årsmøtet kl 18:02.

15 deltakere tilstede.

1. Valg av møteleder og referent velges til møteleder.Gustav Foseid
velges til referent.Arnljot Arntsen

2. Godkjenning av innkalling Godkjenningen er godkjent ved akklamasjon.

3. Styrets årsmelding for 2021 innleder og viser til at 2021 er et årGustav Foseid
preget av pandemi.

presenterer årsmeldingen medJørgen Olsen
oversikt over avholdte aktiviteter.

Norsk Ølfestival for 2021 ble avlyst pga pandemi.

tar ordet og peker på godtArnljot Arntsen
samarbeid med KSHB.

Det vises til at medlemstallet synker litt i 2021, men
det anses ikke som betydelig.

Det stilles spørsmål om retention av
medlemmer(Tollef Fog Heen). Gustav Foseid
bekrefter at det er mulig å fremskaffe. Det kan spilles
inn til sentralstyret at det kan være interessant å få
med i sentralstyrets årsmelding.
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4. Regnskap for 2021 Regnskapet innledes av .Jørgen Olsen

Det vises til at Norbrygg Oslo ikke har selvstendig
økonomi.

som er økonomiansvarlig sentraltGustav Foseid
presenterer regnskapet.

Gustav tar spørsmål. Tollef kommenterer at det er
vanskelig å følge regnskapet når fylkeslagets
regnskap ikke viser kontingenten.

forklarer ordningen medJørgen Olsen
kontingentfordelingsnøkkelen mellom fylkeslag og
Norbrygg sentralt.

Fylkeslaget tar regnskapet til etterretning.

5. Forslag til aktivitetsplan for 2022 presenterer avtroppende styretsJørgen Olsen
forslag til aktivitetsplan 2022.

Norsk Ølfestival 2022 har fortsatt usikkerhet tilknyttet
seg da lokalet Eventhallen ikke lengre er tilgjengelig.

orienterer kort.Arnljot Arntsen

legger til at det kan være aktuelt åGustav Foseid
avholde dommersamling igjen. Fylkeslaget bistår
gjerne med dette.

Årsmøtet vedtar aktivitetsplan ved akklamasjon.

6. Forslag til budsjett for 2022 presenterer avtroppende styresJørgen Olsen
forslag til budsjett for 2022, gitt foreslått aktivitetsplan
for 2022.

Kommenterer at for klubbmesterskapet var det første
året i 2021 at fylkeslaget leide inn Food truck. I
budsjettet i 2022 er det noe påtroppende styret har
rom til å styre økonomien på, da posten tar høyde for
det.

Årsmøtet vedtar aktivitetsplan ved akklamasjon.

7. Innkomne saker Ingen innmeldte saker til fristen.

8a. Valg av styre viser til at hele styret har stilt tilJørgen Olsen
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gjenvalg.
presiserer at det er rom for flereGustav Foseid

styremedlemmer, og at deltakere kan stille til styret.

spør om noen andre som stiller somGustav Foseid
leder. Ingen. er valgt.Jørgen Olsen

spør om noen øvrige stiller til styret.Gustav Foseid
Ingen. Øvrig styre er valgt som foreslått.

8b. Valg av landsmøte delegater presenterer forslag til delegater.Gustav Foseid
Ingen motforslag. Delegatene er valgt

8c. Valg av valgkomite Gustav Foseid presenterer forslag til valgkomite.
Ingen motforslag. Komité er valgt.
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