
Årsmøte Tinn Sau og Geit
Sted/dato: Austbygde Bakeri, 1. desember 2015
Frammøte: 10 stemmeberettigede

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksliste og innkalling godkjent. Leder beklager uklart datoformat i innkalling.

2. Valg av møteleder og referent
Hans Torsvik Ørnes valgt som møteleder. Camilla Johansen Lurås valgt som refeerent.

3. Valg av to personer til å underskrive møteprotokoll
Ronny Sterten og Svein Øyaland ble valgt til å underskrive møteprotokoll.

4. Årsmelding
Hans Torsvik Ørnes leste opp årsmelding. Godkjent uten tillegg.

5. Regnskap og regnskap fra underenheter
Regnskapet ble gjennomgått til slutt, da regnskapsfører kom litt senere. Godkjent.

6. Saker med innstillinger fra styret
Det var ingen innmeldte saker til årsmøtet.

7. Valg av leder
Leder: Hans Torsvik Ørnes Gjenvalgt for ett år (2017)

8. Øvrige valg
Kasserer: Torunn Klepsland På valg i 2017
Sekretær: Camilla J.Luraas På valg i 2017
Rovdyrkontakt: Ole Flaato På valg i 2017
Gjeterhundkontakt: Lisbeth Odden På valg i 2017
Ullkontakt Sigmund Strand Gjenvalgt for to år (2018)
Varamedlemmer: Svein Øyaland På valg i 2017

Tov Arne Bøhle Gaustad På valg i 2017
Revisorer: Kjell Lurås og Hilde Runnekås Gjenvalgt for ett år (2017)
Valgkomite: Sigmund Strand På valg i 2017

Geir Henriksen På valg i 2018
Merete Uverud Gjenvalgt for tre år (2019)

I tillegg har styret hatt ett styremedlem til. Det ble foreslått under årsmøtet at det var nok 
med fem styremedlemmer i tillegg til leder og varamedlemmer. Derfor ble vervet fjernet.

9. Valg av utsendinger til årsmøte i Telemark Sau og Geit
Leder, Monica Oskal og Ronny Sterten ble valgt til utsendinger.

10. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Årsmøtet avsluttet. Deretter ble det kake, kaffe og saueprat. Under følger et utdrag fra saueprat:
Leder informerte litt om infomøte han hadde vært på vedrørende en avløserordning i kommunen, og
oppfordret medlemmene til å vurdere dette. Det ble snakket mye om hvordan medlemmene i Tinn 
Sau og Geit kan være til støtte for hverandre ved krise eller annet behov for hjelp. Styret skal sende 
ut telefonliste til medlemmene. Dette er positivt for å styrke det sosiale og samholdet i gruppa.


