
Referat fra Årsmøte i Yrjar Heimbygdslag, 27.2.2021 

 

Årsmøte ble avholdt uten andre til stede enn styret, grunnet Korona-tiltak. Dette i samsvar med 

styrevedtak fattet 16.2.2021. 

Sakspapirer og valgkomiteens forslag var lagt ut på Yrjar Heimbygdslags Hjemmeside. Info om dette 

var sendt medlemmene på epost.  Frist til å melde inn saker var satt til 21.2. 2021 kl.2400.  Frist for 

innspill til årsmøtesaker og valg var satt til 27.2.2021 kl.1300.  

Medlemmenes innspill ble formidlet via epost til Yrjar Heimbygdslag.  

Ingen saker ble meldt inn. Det ble mottatt en sak ang. valget. (Se under) 

 

Årsmøte 

7 medlemmer og varamedlemmer av styret var til stede i Kalvfjøset under årsmøtet.  

Et medlem hadde sent inn innspill i forhold til årsmøtesaker og valg. Gjaldt i hovedsak prinsipielle 

påpekinger i forhold til valget og kandidatenes valgperioder. Korrigeringene var riktige og ble tatt til 

følge. 

 

Årsmøte saker. 

• Innkalling til årsmøte ble godkjent.  

• Årsmelding for 2020 ble godkjent. 

• Regnskap for 2020 ble godkjent. 

• Budsjett og Arbeidsplan for 2021 ble godkjent. 

 

Valg av styre. 

Leder: Anne Marit Sannan. Valgt for 1 år.  Ny som leder. Vært med i styret lenge. 

Kasserer: Bernt Jørgen Stranden. Valgt for 2 år. Ny 

Styremedlem: Stein Eriksen. Valgt for 2 år. Ny 

Styremedlemmene Brynjar Brodersen og Signhild Storlien Lund har 1 år igjen av sin valgperiode. 

 

Valg av varamedlemmer til styret. 

Frank Moen. Valgt for 2 år. Ny 

Varamedlem Vegard Røstad har 1 år igjen av sin valgperiode 

 

 



 

Nytt styre ser da slik ut: 

Anne Marit Sannan, leder 

Bernt Jørgen Stranden, kasserer 

Signhild Storlien Lund, styremedlem (sekretær) 

Stein Eriksen, styremedlem 

Brynjar Brodersen, styremedlem 

Varamedlemmer: 

Frank Moen og Vegard Røstad. 

 

(Styret konstituerer seg selv på første styremøte) 

 

Valg av Valgkomite. 

Marit Eide Dahl, valgt for 2 år 

Lise Haukås Hovde, valgt for 3 år. Ny. 

Odd Morten Reitan har 1 år igjen av sin periode. 

Svein Olav Ulset, valgt som varamedlem til valgkomiteen. Valgt for1 år. Ny 

 

Valg av revisor. 

Svein Olav Ulset. Valgt for 1 år.  Ny. 

Tor Sandvik. Valgt for 1 år.  

Bjørn Ørsleie.  Valgt som vara revisor. Ny. 

 

Referent, Signhild Storlien Lund 

 

Møteprotokoll ble underskrevet av de som var til stede på årsmøtet.   

 

 

 

 

  


