REFERAT FRA ÅRSMØTE I SLF ASKER OG BÆRUM
Dato: 30. Mai 2018
Tid: 19:00-19:30
Sted: Høvik skole, 1363 HØVIK
Tilstede: Det møtte 4 medlemmer.

DAGSORDEN
Valg av ordstyrer
Jan Henrik Andresen ble valgt som ordstyrer.

Godkjenning av innkallelsen
Innkallelsen ble godkjent.

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten merknader.

Valg av referent
Steinar Grøtterød ble valgt som referent.

Valg av underskrift av referat
Øystein Bjurholt og Morten I. Kerr ble valgt til å underskrive referatet.

Styrets årsrapport
Jan Henrik Andresen gjennomgikk årsrapporten for perioden Årsrapporten gjelder fra
perioden 31.05.2017-31.05.2018
Lokallagets årsrapport er publisert på http://slfab.no/index.php/arsmotereferat/428arsrapport-2017
Årsmøtet tok styrets årsrapport til etterretning.

Regnskap
Jan Henrik Andresen gjennomgikk regnskapet for perioden.
Regnskapsrapporter er publisert på lokallagets hjemmeside (www.slfab.no).
Årsmøtet tok regnskapet til etterretning.

Valg av styrerepresentanter.
Valgkomitéen hadde ikke funnet erstatninger for styremedlemmer som ønsket å trekke seg.

Innkomne saker
Styret hadde i forkant av årsmøtet diskutert hva en skulle gjøre dersom det ikke var mulig å
få erstatninger for de styremedlemmer som ønsket å trekke seg.
Innkallelsen til årsmøtet hadde følgende oppfordring;
Vi registrerer ennå en gang at det er meget vanskelig å aktivere våre medlemmer. Statistikk
fra vår hjemmeside og Facebook side, indikerer klart at vårt arbeide ikke ansees som viktig.
Den innsats som lokallaget utfører mot kommune-/fylkespolitikere og Statens Vegvesen er
tidkrevende og må ofte utføres på dagtid, noe som medfører tap av arbeidstid. Styret i SLF
Asker og Bærum ser mindre og mindre nytte av å ha et lokallag.
Ut fra dette foreslår styret i SLFAB at lokallaget legges ned med mindre nye kandidater for
lokalstyret melder seg til valgkommitéen ved Morten Kerr.
Årsmøtet vedtok derfor at SLF Asker og Bærum nedlegges i henhold til SLFs vedtekter for
lokallag.
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