
Årsmøtet 2021 Fagforbundet Færder 
 

 
 

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2021 
 

Dato: 28.januar 2021 

Tid: 19.00 

Sted: Teams 

Antall medlemmer som møtte: 15 (12 fra styret) 

Gjester: Carol N. Rasmussen og Hanne Slettvold fra region Vestfold og Telemark 

 

Leder Christin Løkeberg ønsket velkommen. 

Her er hennes åpningstale: 

‘’Hjertelig velkommen alle sammen til digitalt årsmøte. 

For dere som ikke vet hvem jeg er, heter jeg Christin Løkeberg 

og er leder i Fagforbundet Færder, jeg har nå vært så heldig å 

få være leder for denne foreningen i 1 år. Dette har vært en 

utrolig spennende reise med mange nye utfordringer som vi 

alle har kjent på kroppen. 

Etter første uke som leder var denne koronaen en realitet, 

Norge stengte ned og hverdagen for alle ble annerledes med 

hjemmeskole og hjemmekontor. I løpet av denne tiden har 

jeg hatt jevnlige møter med fylket og andre foreninger på 

teams. 

Dette har vært spennende, har lært mye nytt og blitt kjent 

med mange nye mennesker over det digitale. Vi har blant 

annet hatt medlemsmøte for 1 uke siden der vi hadde valg av 

ny HTV, siden dagens HTV May Elisabeth har valgt å fratre sitt 

verv. På det møtet ble det enstemmig vedtatt at Marita Solberg 

tar det vervet. Gratulerer så mye og velkommen til oss. 

Vi i Fagforbundet Færder har ikke fått utført så mye vi ønsket 

som arbeidsplassbesøk og medlemskvelder, men håper på året 

som vi har kommet inn i nå blir bedre. 

Jeg vil få takke dere alle sammen for at dere har vært 

tålmodig og gitt meg muligheten til å vokse og lære noe nytt!’’ 

 

Deretter ett minutts stillhet for medlemmene som gikk bort i 2020. 

 

Alle jubilantene sine navn ble lest opp. Diplom og merker/nåler er delt ut via posten. 
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25 ÅR 40 ÅR LO 
Erling Aalby Bjørg Askjem 

Sven-Eirik Arnesen Liv Johansen 

Kirsti Lovise Braaten    

Heidi Ekeberg  

Inger Fredriksen  

Kari Bjurvold Hegglund  

Lisbeth Jahre-Nilsen  

Otto Bård Jensen  

Kari Merete Johansson  

Marianne Kvistnes Firing  

Berit H. Lindqvist  

Hilde Marthinsen  

Oddny Sanders  

 

Gratulerer til alle sammen! 

 

Carol forklarte deretter om hvordan man bruker de forskjellige verktøyene i teams. 

 

Så til sakslisten:  

Alle medlemmer med registrert mailadresse har fått alle årsmøtepapirene på mail. 

 

• Sak 1/21: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
             Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 

• Sak 2/21: Konstituering 
 
             Møteleder: Christin Løkeberg 
             Sekretær: Runa R. Tonheim 
             To til å signere protokollen: Marianne Olsen og Gunn Elisabeth L. Hübner. 
 
             Vedtak: Konstituering godkjent 
 

• Sak 3/21: Årsberetninger for 2020. 
 
Vedtak: Alle årsberetningene er godkjent. 

 

• Sak 4/21: Regnskapet for 2020. 
Ingen innspill. 
 
Vedtak: Regnskapet for 2020 er godkjent. 

 
 

• Sak 5/21:  
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Innkomne saker: 
Sak 1/21. 

Med bakgrunn i overskudd fra 2020, hovedsakelig på grunn av liten aktivitet, ber vi om 

tillatelse til eventuelt å få bruke noe oppsparte midler i 2021 for å kunne gi mer tilbake til 

medlemmene i foreningen. Vi ser for oss aktiviteter der vi må leie lokaler, transport, 

bespisning mm. Vi henviser til handlingsplanen for Fagforbundet Færder.  

Vi minner også på at handlingsplanen for foreningen er som et «levende» dokument som kan 

forandre seg fra måned til måned. Når ting har stabilisert seg i forhold til Covid- 19 vil vi da ta 

opp igjen foreningens aktivitet med fellesmøter.  

 

Vedtak: Styret har tillatelse til å bruke noe oppsparte midler i 2021 i henhold til 

Handlingsplanen for 2021. 

 

Sak 2/21 

Hytten har til tider vært mye utleid i høst - og vinterhalvåret. Det er en krevende jobb i å få 

leid ut hytten. Det viser seg på vår - og sommerparten, at det er utfordrende å få fylt opp 

helger og enkelte uker. Vi har mottatt et innkommende forslag på å åpne opp for leie til 

andre foreninger med kort varsel. Våre egne medlemmer vil bli prioritert før søkere fra 

andre foreninger.  

Vedtak: Årsmøtet godkjenner at hytta kan leies ut til medlemmer fra andre foreninger ved 

ledig kapasitet. Egne medlemmer prioriteres. 

 

Sak 3/21 

Hytten har pr dags dato ikke vært regulert i utleiepris. Det er store utgifter til drift av hytten, 

det er en utgift på ca. kr 64 000.- i perioden 1/1-31/12-2020. Det er kommet inn et forslag på 

at styret kan vurdere dagens leiepriser og øke prisene etter dagenes utgifter.  

Vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret i Fagforbundet Færder kan regulere utleieprisene i 

forhold til utgiftene. 

 

• Sak 6/21: Handlingsplan for 2021. 

Ingen innspill. 

 

Vedtak: Handlingsplanen for 2021 er godkjent. 

 

• Sak 7/21: Forslag til budsjett for 2021 

Kort info fra kasserer. 

Ingen innspill. 
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Vedtak: Forslaget til budsjett for 2021 er godkjent. 

 

• Sak 8/21: Valg 

Leder for valgkomiteen, Else Holbæk, leste opp de som var på valg for perioden 2021 

– 2022. 

 

Vedtak: Alle som hadde sagt ja til å påta seg verv i perioden 2021 - 2022, ble 

godkjent. 

Innspill: En bør passe på at ikke alle i en komite/seksjon blir valgt for samme periode, slik at 

en risikerer at alle slutter samtidig. 

Leder Christin Løkeberg og nestleder Alexander fremførte så en flott tale til avtroppende 

HTV May Elisabeth R. Hanssen, der de fremhevet den gode jobben hun har gjort for 

medlemmene, hun har stått på 110 %. I tillegg er hun både raus og inkluderende. 

Blomster og gave ble overrakt i går. 

May Elisabeth takket for gode ord. 

Vi ønsker May Elisabeth lykke til i ny jobb! 

Til sluttet ønsket Hanne Slettvold å si noen ord: 

‘’Vel gjennomført digitalt årsmøte. 

Foreningen har tydelig jobbet så godt som en har kunnet i denne spesielle tiden. Og en 

merker at miljøet i foreningen er godt. 

Fremover er det viktig å jobbe for å beholde tjenester i kommunal regi. 

Jobbe videre med heltidskulturen er også viktig. 

Godt å se at foreningen har tatt vare på May Elisabeth, og nok vil gjøre det samme med den 

nye hovedtillitsvalgte også. 

Husk at Fylket er til for dere, ta gjerne kontakt. Dere er viktige, både for medlemmene og for 

Fylket. 

Regionstyret hilser.’’ 

Leder Christin takket for fine ord, og hevet så årsmøtet 19.45. 

Runa R. Tonheim 

sekretær 

 

 

 

………………………………………………………                                         …………………………………………………… 

       Gunn Elisabeth L. Hübner                                                                       Marianne Olsen 

 


