Protoko,Il fra flrsmote 22. februar 2OI7 i Undheim ShowTeater
Sakliste
1. Valg av ordstyrer
2, Godkjenning av

/
i

innkalling o! dagsorden

3. Valg av referent
4.Yalgav to til fl undertegne protokollen
5. Arsberetning

6. Regnskap
7, Fastsetting av Arets

resultat
B. Styrets forslag til arbeidsprogram
9. Styrets forslag til budsjett
L0. Kontingent
11. Innkomne forslag
L2.Valgav styremedlemmer og varamedlem, to medlemmer til valg, revisjons- og kontrollkomit6 og
en varamedlem
Frammotte: 1-0 medlemmer, alle stemmeberettiget,
Leder Onsket velkommen og gikk gjennom sakslisten.
1. Valg av ordstyrer
Forslag: Geir Birkeland, valgt med akklamasjon.

!.

Godkienning av innkalling og dagsorden

Godkjent
3. Vale av referent
Forslag: Lene Elisabeth Taksdal, valgt med akklamasjon.
4. Valg av to

til 5 undertegne protokollen

Forslag: ]arle Kartevoll og Helle Lode f onassen, valgt med akklamasjon,
5.

Arsberetning

Ordstyrer gikk gjennom flrsberetning.
Marknad 1: Svinedrengen er ogsfl FantefOlget sin oppsetning.
Marknad 2:Dethar forekommet utlAn av kostyme gjennom lAn av nokkel av styremedlemmer i
samfunnshuset. Det bor kun gfl gjennom Evy eller Elise.
Marknad 3: fan fonassen og Tor-Leif T Jonassen kan sende eldre programblader til Geir Birkeland slik
at han kan legge de ut pA hjemmesiden vflr.
Godkjent.
6. Regnskap

Ordstyrer gikk gjennom revidert regnskap. Forklaring til underskudd; faktura for lOnnsutgifter i 201.5,
som samfunnshuset har betalt for Helle og Tina, ble fgrt i 2016 sammen med faktura for lonnsutgifter
i201.6. D.v.s. at det er dobbelt sA mye ftrti20t6 mens den ene egentligtilhOrte 201.5. Grunnen til
denne foringen er at UST fikk tilsendt faktura for 20L5langt uti 2016.
Marknad I: Bar fA krav fra samfunnshuset samme regnskapsAr.
Marknad 2: Bar vere obs framover i forhold til at billettsalget kan gfl ned.
Marknad 3: Billettsalg som kun blir fakturert samfunnshuset bor deles slik at vi kan fA fart riktig tall.
Crrdstyrer gikk gjennom status/eiendeler,
Marknad 4: Det er brukt mer penger enn vi har tjent inn.
Marknad 5: Bar se pA hvor vi kan spare inn penger.
Marknad 6:BAr vi ha egen kasserer? Arsmotet gir styret fullmakt til fl finne en ekstern kasserer /
regnskapsf4rer for 201.7 uLenfor styret. Dersom denne skal bli fast medlem i styret mfl dette komme
som egen sak for neste irsmlte siden det da blir en vedtektsendring.

Fastsetting av Arets resultat
Arets resultat [underskudd) tillegges egenkapitalen.
Z.

8. Styrets forslag til arbeidsprogram
DANS: Pfl torsdager.
JUNIOR: Oving og fremvisning, revy.
UNGD0M: Mysteriet i sjokoladebutikken.
BLANDA: November, forestillinger med voksne og unge i samme forestilling.
Representere ved innbydelse fra andre lag.
Forberede 30 flrs jubileum i 2018.

UST
UST
UST
UST

Arbeidsprogram godkjent.

Budsjett 2017
lnn

Ut

400 000,00
30 000,00
3 000,00
3 500,00

8 800,00
8 000,00
8 000,00
20 000,00
3 000,00
5 000,00
20 000,00
180 000,00

40 000.00
4 000,00
400,00
350,00
60 000,00
15 000,00

75 000,00
1_0

000,00

4 000,00

476 900,00

421 150,00

55 750,00

Budsjett for 2017 ble godkjent.

10. Kontineent 2018
Forslag fra styret: 50 kr,
Forslag fra Arsmotet: 100 kr, Arsmotets forslag pA kr 100,- for 2018 ble godkjent.
11. Innkomne forslag
Ingen forslag

kontrollkomit6 og en varamedlem
Styret 2017:
Geir Birkeland,leder, ikke pA valg
fan ]onassen, nestleder 2 Ar, valgt med akklamasjon.
Evy fonassen, styremedlem, ikke pfl valg
Lene Elisabeth Taksdal, styremedlem 2 flr, valgt med akklamasjon.

Sigrid Risa, ikke pA valg, valgt med akklamasjon.
Therese O. Haugland, varamedlem 1 Ar, valgt med akklaniasjon.

Lene E Taksdal
Referent

jarle Kartevoll

lle Lode Jonassen

