
Studieforbundet natur og miljø Møre og Romsdal.  

Årsmøte tysdag 14. mars 2022 i Tribunebygget, Molde 

kl 19.00 – 21.00. 

Årsmøtereferat. 

1.Møtet vart opna av leiar Magnar Husby, som samrøystes vart valt som 

ordstyrar og skrivar. Anne Marie Hareide og Maria Holo Leikarnes vart 

samrøystes valde til å underskrive proptokollen. 

2.Følgjande møtte på årsmøtet og fekk godkjent slik røysterett etter 

kursverksemda i organisasjonane dei representerte: 

Magnar Husby – SABIMA – 1 røyst 

Ragnhild M Harstad – Norges speiderforbund (NSF) – 1 røyst 

Japke Sietske Stobbe – Naturvernforbundet (NNV) – 1 røyst 

Anne Marie Hareide – Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) – 3 røyster 

Maria Holo Leikarnes – Den norske turistforening (DNT) – 3 røyster 

Stein Brubæk – Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) – 2 røyster 

3.Årsmeldinga frå styret vart gjennomgått punkt for punkt og samrøystes 

godkjent med 1.Følgjande endring under punkt 2c, tillegg: «Også i år fekk vi 

kulturmidlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune, i alt 54 933 kr. Som i 

føregåande år delte vi ut desse midlane og i tillegg av eigne midlar til aktivitetar 

og prosjekt i organisasjonane våre.» 2.Følgjande endring under 2c, punkt 2: 

««Nyttevekstforeninga», Ålesund får 5000 kr i stønad til dekning av auka 

kursutgifter.» 3.Følgjande endring under 2e: Avnittet frå «Til slutt fekk vi….» 

t.o.m. «……låg lagra i tilhengjaren.» vart stroke. Årsmeldinga var med desse 

endringane samrøystes vedteke som vist i Vedlegg 1. 

4.Rekneskapen vart lagt fram av kasserar Japke Sietske Stobbe. Årsmøtet 

gjorde følgjande samrøystes vedtak: «Det vart funne feil i rekneskapen, så 

dette må rettast og godkjennast i ettertid etter at rekneskapen er revidert og 

funne i orden». 



5.Framlegg til arbeidsprogram for 2020 frå styret vart lagt fram og godkjent 

samrøystes med tillegg av følgjande punkt 9: Arbeide for å få meir stønad til 

studieforbundets og organisjonanes  arbeid. Sjå vedlegg 2. 

6.Framlegg til budsjett. Samrøystes vedtak: Saka vert utsett til rekneskapen 

ligg føre. 

7.Val. Valkomiteens arbeid vart presentert av Anne Marie Hareide, og årsmøtet 

gjorde følgjande samrøystes vedtak (ved akklamasjon):  

Leiar: Magnar Husby (NSNF, SABIMA, NBS,NV) vart attvald for 1 år. 

Styremedlem: Ragnhild M Harstad (Norges Speiderforbund) vart attvald for 2 

år. 

Japke Sietske Stobbe  (NV) var ikkje på val og sit ut sesongen 2022). 

Varamedlem til styret: Kari Janne Gjøen (NSNF, 4H), vart attvald for 1 år. 

Revisor: Ingbjørn Bredeli vart attvald for 1 år. 

Valkomite: Anne Marie Hareide (NSNF) var ikkje på val og sit ut 2022 

Erik Skjøtskift (NB) var ikkje på val og sit ut sesongen 2023 

Maria Holo Leikarnes (DNT) var vart attvald for 3 år og sit ut sesongen 2024 

Sjå Vedlegg 3. Organisasjon i sesongen 2022. 

 

Referat ved skrivar Magnar Husby, Hustadvika 15. mars 2022 
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