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Saksliste: 

 
1 Godkjenning av innkalling og saksliste   
2 Valg av møteleder og referent   
3 Opprop   
4 Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll i sammen med leder.   
5 Årsmelding   
6 Regnskap   
7 Budsjett   
8 Vedtektsendring(er)   

a. Direktemedlemskap.   
b. Styresammensetning i OGL.   
c. Frist for avholdelse av årsmøtet.   

9 Valgkomiteen fremmer forslag til godtgjørelse.   
10 Valg   
11 Fastsetting av medlemskontingent 2017.   
12 Innkomne saker   
13 Arbeidsplan 2017   
14 Tid og sted for neste årsmøte 2018.   
15 Godkjenne kvalifiserings-opplegget for førstkommende NM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For styret OGL 

 
Endre Amundgård 
Sekretær 



 

Sak 8a –Direktemedlemskap. 
 
Under årsmøtet som ble avholdt på Gjøvik i fjor, fremkom det forslag om at direktemedlemskap skulle 
tas ut av vedtektene. Muligheten for å bruke direktemedlemsskap har vel vært lite benyttet. Om 
direktemedlemskap skal stå i vedtektene eller tas ut, har ikke styret noe bestemt mening om. 
 
Styrets innstilling:  
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
 
 

Sak 8b –Styresammensetning. 
 
Gjennom høringsrunden sist sommer vedrørende forslag om nytt valgsystem i OGL, ønsker styret å 
fremme sak til årsmøtet om endring av styresammensetning i OGL. Gjennom tilbakemeldingene som 
kom inn ønsket de fleste av lokallagene å beholde dagens valgsystem, men det kom også ønske om 
at styret skulle utvides med ett medlem slik at alle lokallagene var representerte. 

 
En har forståelse for det fremsatte ønsket, men å øke antall styremedlemmer kan ha både positive 
og negative sider. Som positivt bemerkes at alle lokallag er under samme tak og med samme 
utgangspunkt når beslutninger tas og at flere hoder ofte tenker bedre enn ett. Som negativt påpekes 
forhold knyttet til økonomi, men også at en da bruker opp en person ekstra fra lokallag pr år. 

 
Pr i dag er det ikke styregodtgjørelse i OGL, kun kilometergodtgjørelse etter statens satser. Slik sett 
utgjør det trolig ikke stor forskjell om man er ett medlem ekstra, men om fremtiden skulle tilsi noe 
annet vil det ha større betydning. Dersom endringer av antall medlemmer i styret skulle bli aktuelt å 
endre, mener styret at det kan være like aktuelt å se på om en burde gått ned på antall 
medlemmer. Dette vil ha positiv effekt med henblikk på økonomiske forhold og at en bruker opp 
mindre folk fra lokallag om gangen, men kan ha negativ effekt i forhold til beslutninger som tas og 
at det kan føre til dårligere kontinuitet i styret, ute att det nødvendigvis behøver å ha noe å bety. 

 
Styret foreslår følgende: 

 
På bakgrunn av det som står ovenfor ønsker styret at årsmøtet stemmer over om det er interesse for 
å endre gjeldende vedtekter når det gjelder styresammensetning. 

 
Dersom årsmøtet skulle komme til at en endring av vedtektene er av interesse, fremmer styret 
to alternative forslag til styresammensetning som årsmøtet stemmer over. 
 

 

Alt 1:  
4. STYRET.  
 

1. Styret består av tilsammen 6 medlemmer:   
 5 styremedlemmer, ett medlem fra hver region i fylket 

 1 leder valgt på fritt grunnlag 

Styremedlemmene velges for 2 år.  Leder velges for 1 år. 
 

2. Styret konstituerer seg sjøl med nestleder, kasserer og sekretær.  

3. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede.  

4. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme, unntatt ved valg.   
5. Årsmøtet kan vedta at styret skal oppnevne informasjons utvalg.  



Alt 2. 
 
4. STYRET.  
 

1. Styret består av tilsammen 3 medlemmer:   
 2 styremedlemmer innenfor Oppland Fylke sitt område. 

 1 leder valgt på fritt grunnlag 

Styremedlemmene velges for 2 år.  Leder velges for 1 år. 
 

2. Styret konstituerer seg sjøl med nestleder, kasserer og sekretær.  

3. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede.  

4. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme, unntatt ved valg.  

5. Årsmøtet kan vedta at styret skal oppnevne informasjons utvalg.  
 
 
 
 

Sak 8b –Årsmøtet.  
Etter dagens vedtekter under «Årsmøtet» Pkt. 4 heter det at årsmøtet i OGL skal avholdes 

hvert år innen 31. januar. Årsmøtene de siste åra i OGL har vært avholdt senere enn 

ovennevnte frist. Styret mener frist for å avholde årsmøtet bør endres slik at årsmøtet blir 

avholdt innenfor frist fastsatt i vedtektene. 
 
Styrets innstiling: 
 
Frist for avholdelse av årsmøtet endres til 1.april. 


