Protokoll fra årsmøte 2019
Sted/dato: Vertshuset v-E6, Biri, torsdag 14.mars 2019
Styreleder Christian Haugen ønsket alle velkommen til møte. 11 stemmeberettigede
medlemmer møtte i tillegg til 4 fra styre.
Styret hadde invitert to foredragsholdere som holdt sine innlegg før det formelle årsmøte
startet. Foredragsholderne var ordfører Iddberg fra Gjøvik og Tore Pedersen fra
Fylkesmannen i Innlandet. De fordelte en time mellom seg. Begge besvarte spørsmål
fra salen.
Iddberg snakket om forurensning av Mjøsa og at deriblant mikroplast er et særlig
problem. Han redegjorde for planer for og hva som er gjort for å få til en ny Mjøsaksjon.
Målsettingen er i første rekke å få til en adferdsendring innen industrien, landbruket og
ikke minst blant forbrukerne. Iddberg plasserte ansvaret på Vassdragsforbundet, men
ønsket at vi sammen skulle jobber for å være pådrivere slik at tiltak skjer raskt.
Tore Pedersen orienterte om utslippet fra renseanlegget på Toten, hvilke erfaringer som
er gjort og hvilke beredskapstiltak bør iverksettes i forhold til ev. senere hendelser. Han
mente at dette er en nasjonal utfordring i forhold til å etablere en viss beredskap for
tilsvarende hendelser. Fm ville jobbe for at det blir etablert en nasjonal beredskap i
forhold til tilsvarende hendelser.

Årsmøte ble satt og gjennomført etter sakslisten i henhold til vedtektenes § 8.

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Valg av møteleder, medlem til å signere protokoll og referent.
Christian Haugen valgt til møteleder.
Nils Ringnes valgt til referent.
Mari Gjestvang valg til å signere protokoll.

3. Godkjenne årsregnskap, årsberetning og revisors beretning.
Årsregnskap for 2018 godkjent.
Revisors beretning ble tatt til etterretning.
Styrets beretning for 2018 godkjent.
)
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4. Fastsette årskontingent.
Årskontingent kr. 275,- pr. år vedtatt videreført.

5. Godkjenne budsjett for inneværende år.
Styrets forslag til budsjett for 2019 ble vedtatt.

6. Behandle saker fremmet av styret.
Styret har ikke fremmet saker for årsmøtet.

7. Behandle saker innkommet til styret.
Ingen saker innkommet til styret.
Orienteringssak
Jørgen Erik Galtestad orienterte og ga en oppdatering om arbeidet med reorganisering
av administrasjonen av fisken i Mjøsa med tilløpselver.
Det har ikke vært mye fremdrift i arbeidet på grunn av ressurssituasjonen hos
Fylkesmannen. Nå har imidlertid Ola Hegge hos Fylkesmannen i Innlandet orientert om
at han vil være deres saksbehandler og at arbeidet nå kan komme reelt i gang.
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8. Valg av styre.
Årsmøtet valgte styremedlemmer og styreleder i samsvar med innstillingen fra
valgkomiteen.
Representanter fra Eidsvoll kommune.
Lars Ola Bakken er valgt som medlem for perioden 2017-19. Han er på valg og
tar ikke gjenvalg.
Eli Grøttheim foreslås som medlem for perioden 2019-21.
Pål Sindre Lundstad foreslås som varamedlem for perioden 2019-21.
Eli Grøttheim enstemmig valgt.
Pål sindre Lundstad enstemmig valgt.
Representanter fra Stange og Hamar kommuner.
Bjørn Erik Jønsberg foreslås som varamedlem for perioden 2019-21.
Bjørn Erik Jønsberg enstemmig valgt.
Representanter fra Lillehammer kommune.
Henrik Natvig er valgt som medlem for perioden 2017-19. Han er på valg og tar
ikke gjenvalg.
Kristian Owren foreslås som medlem for perioden 2019-21.
Thorstein Ouren er valgt som varamedlem for perioden 2017-19. Han er på valg
og tar gjenvalg.
Kristian Owren og Thorstein Ouren ble begge enstemmig valgt.
Representanter fra Gjøvik kommune.
Rolf Øverjordet er valgt som medlem for perioden 2017-19. Han er på valg og tar
ikke gjenvalg.
Liv Marie Sæther Sandberg foreslås som medlem for perioden 2019-21.
Lars Julius Bjørnstad foreslås som varamedlem for perioden 2019-21.
Liv Marie Sæther Sandberg og Lars Julius Bjørnstad ble begge enstemmig valgt.
Christian Haugen har bedt valgkomiteen vurdere hans habilitet i forbindelse
med hans rolle som leder av foreningen og at han nå er nominert som 1. kandidat
for SV til høstens kommunestyrevalg i Ringsaker. Valgkomiteens innstilling var at
Haugen så absolutt var habil til å bekle begge roller og at Haugen helt sikkert ville
vurdere et eventuelt habilitetsspørsmål fra sak til sak. Årsmøtet sluttet seg
enstemmig til valgkomiteens innstilling.

9. Valg av revisor med vara.
Elisabeth Gihle ble av valgkomiteen foreslått som revisor.
Kristian Fjørkenstad ble av valgkomiteen foreslått som vara revisor.
Elisabeth Gihle og Kristian Fjørkingstad ble begge enstemmig valgt.

10. Valg av representanter til andre organer.
Jørgen Erik Galtestad ble enstemmig valgt til å representere Mjøsa
Strandeierforening i fondet for fremme av fisket i Mjøsa og Mjøsa fiskeforvaltning.
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11. Valg av valgkomitè.
Jan Tore Lilleengen, Eidsvoll og Trym Nordsveen, Stange/Hamar ble foreslått av
valgkomiteen som nye representanter i valgkomiteen.
Jan Tore Lilleengen og Trym Nordsveen ble begge enstemmig valgt.

12. Fastsette godtgjørelse til styret og revisor
Styreleder
Styremøter
(kr/frammøte)
Møter på dagtid (kr/møte)
Km.godtgjørelse (statens satser)
Honorar revisor

kr. 5.000,kr. 1.000,kr. 1.200,kr 3,90 pr. km
kr 500,-

Alle vedtak var enstemmige.
Biri 14. mars 2019

Nils Ringnes
Referent

Christian Haugen
møteleder

Mari Gjestvang
valgt til å signere
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