
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte i 4H Nordland 

Bodø, 18.mars 2023 

 

 

Åpning ved årsmøteordfører Tor Lynnar Salamonsen, vara Regine Gansmoe 

 

Sak 1. Åpning ved årsmøteordfører 
 
 
Sak.2 Hilsninger til årsmøtet 
 
Sak 3. Konstituering. Opprop, godkjenning av innkalling og saksliste, godkjenning av 
forretningsorden, valg av to referenter, valg av to til å signere protokollen og valg av 
tellekorps. 
Opprop og avklaring av hvem som skal ha stemmerett på vegne av arrangementsmedlemmene og 4H-gårdene. (Hvem 
som i hht § 2 i vedtektene eventuelt skal ha stemmerett for 4H-gårdene, kløvermedlemmer og 
arrangementsmedlemmene avklares etter oppropet. Samtidig må det avklares om observatørene skal ha talerett.) 
 
Fylkesstyret sitt forslag til vedtak: 
Innkallingen, saksliste og forretningsorden godkjennes. 
Fylkesstyret fremmer forslag på referent på årsmøtet. 
Årsmøtet sitt vedtak:  

 

 

Sak 4. Årsmelding fra fylkesstyret for 2022 
Fylkesstyret sitt forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner fylkesstyrets årsmelding som 4H Nordland sin årsmelding for 2022 
Årsmøtet sitt vedtak:  

 

Sak 5. Regnskap for 2022 
Fylkesstyret sitt forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner regnskap for 2022 
Årsmøtet sitt vedtak:  

 

Sak 6. Medlemsvekst og vervemål 
Fylkesstyret sitt forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner plan for vervemål. 
Årsmøtet sitt vedtak: 

 



 

Sak 7. Årsplan for 2024 
Fylkesstyret sitt forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til vedtak. 
Årsmøtet sitt vedtak:  

 

Sak 8. Budsjett for 2024 
Fylkesstyret sitt forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett og forutsetter at styret følger opp budsjettet med 
nødvendige korrigeringer hvis aktivitetsnivået eller andre forutsetninger endres. 
Årsmøtet sitt vedtak:  

 

Sak 9. Handlingsplan 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner fylkesstyrets forslag til vedtak. 
Årsmøtet sitt vedtak: 

 

Sak 10. Innkommende saker 
 

Sak 11. Årsmøteuttalelser 
Make «arrangementene» great again! 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner fylkesstyret sitt forslag til vedtak 
Årsmøtet sitt vedtak: 

 

Sak 12. Tilsetting av revisor  
Fylkesstyret sitt forslag til vedtak: Revisorfirma Nordnorsk revisjon. 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til vedtak. 
Årsmøtet sitt vedtak: 

 

 

Sak 13. Valg  
Valgkomiteens innstilling for fylkesstyret:  
Leder: Brage Nyheim. Velges for ett år. 
Styremedlem: Iselin Vang Bjørnvik (Valgt for 2 år i 2022) 
Styremedlem: Ragnhild Kvavik (Valgt for 2 år i 2022) 
Styremedlem: Emilie Marie Vang Bjørnvik. Velges for to år. 
Styremedlem: Nikolai Lagesen. Velges for to år. 
Vara: John Håkon Lie. Velges for ett år. 
Vara: Regine Gansmoe. Velges for ett år. 
Vara Anne Marit Benjaminsen (Valgt for 1år i 2022) Gjenvalg ett år 
Ordfører Helle løkås. Velges for ett år. 
Varaordfører Regine Gansmoe (Valgt for 1år i 2022) Gjenvalg ett år 
Valgkomite: 
Kari Sjåvik. Valgt for 3 år i 2021 
Henning Olai Skalderhaug. Valgt for 3 år i 2022 
   Velges for 3 år i 2023 
 

 

Valgresultat: 
 

 

Sak 16. Avslutning ved nyvalgt leder og årsmøteordfører 
 

Referent 
Underskrift 1 
Underskrift 2 



 


