
 Landstrykerne – årsmøteprotokoll 2020
Tilstede:

Inger Lise Stieng, Ingrid Marie Haverstad, Tuva Strømmen Rognås, Vegard Mathias N. 
Nordrum, Amanda Nilssen Hegge, Maren Haugen, Nils Jørund Lieberg Stieng, Hanne 
Marie Nordrum, Gudbrand Hegge, Heidi Rognås, Sigve Mohaugen, Ragnhild Klette, 
Susanne Marie Engelmann, Ketil Rogn-Hamre, Eivind Dølerud, Julia Helgesen.

Godkjenning av innkalling: 

Enstemmig godkjent.

Valg av ordstyrer:
Gudbrand Hegge

Valg av referent:
Gudbrand Hegge

Valg av protokoll underskrivere:

Amanda Nilssen Hegge og Maren Haugen

Årsberetning

Gjennomgang av årsberetning ved Hanne Marie Nordrum og Amanda Hegge.

Mindre korrigeringer utført i møtet.

Enstemmig godkjent.

Regnskap

Gjennomgang av regnskap 2019. Enstemmig godkjent.

Budsjett og kontingent

Gjennomgang av budsjett. Enstemmig godkjent.

Aktivitet

Orientering om aktiviteter. Seminar på Hadeland i slutten av april, Gudbrandsdalen i august, 

seminar med korps antatt i oktober. Mulig julekonsert i desember men denne er ikke avklart. 

Aktiviteter for året planlegges i sammenarbeid med instruktører.

Tatt til orientering.



Vedtekter

Gjennomgang av endringer i vedtektene.

Endringer ble gjennomgått. Det ble fremmet endinger i årsmøtet for aldersgrense ut over 

forslag til hospitering. Prinsipiell avklaring siden forslaget gir ingen nedre aldersgrense. 

Nedre aldergrense må avklares og sendes ut på høring i god tid. Det er divergens i årsmøtet 

om man skal tillate deltakelse av personer under aldersgrense. Endringer av vedtekter ble 

utsatt. Endelig forslag til endringer i vedtektene må sendes ut på høring i god tid.

Styret etablerer arbeidsgruppe, med deltakere fra hver region, som skal utarbeide forslag til 

nye vedtekter som avklarer:

• Aldersgrense for deltakelse ut over dagens vedtekter med 13-25 år. 

• Bedre definering av medlemskategorier i spillende medlemmer, foresatte og andre, 

hvem som har stemmerett og at type medlemskap klart vises på faktura.

• Stemmerett må være knyttet opp mot betaling av medlemskontingent.

• Lengde på valgperiode for styremedlemmer må avklares. Det må sikres at styret har 

kontinuitet.

• Lederskap skal gå på rundgang mellom regionene og hvor ofte dette skal rullere.

• Øvrige innspill som er mottatt tidligere.

Valg

Valg av nye styremedlemmer: 

Kandidater:

Maren Haugen, Hadeland, styremedlem, velges for ett år.

Sigve Moshagen, Gudbrandsdalen, styremedlem, velges for ett år.

Marit Ingeborg Garvik, Valdres som varamedlem, velges for ett år.

Enstemmig valgt.

Nytt styre: 

Hanne Marie Nordrum, styreleder, på valg i 2021

Gudbrand Hegge, styremedlem, på valg i 2021

Therese Renaa, styremedlem, på valg i 2021

Tone Gulbrandsen, styremedlem, på valg i 2021

Maren Haugen, styremedlem, på valg i 2021

Sigve Moshagen, styremedlem, på valg i 2021

Marit Ingeborg Garvik, vararepresentant, på valg i 2021.

Valgkomite: Inger Lise Stieng, Heide Rognås, Therese Renaa, alle på valg i 2021.

Revisor: Hege Tronrud, på valg i 2021.


