
REFERAT ÅnSUøre BKA AGDER Zt.aprit2O20

ÅrsmØtet ble gjenno mført digitalt.

1. lnnledning med foredrag ved Trond S. Kristiansen, klimakonsulent, Agder fylkeskommune:
Hvordan skal Agder nå Paris-avtalen?

2. Godkjenning av innkalling og saksliste
lnnkallingen er sendt ut med for kort frrst. Dette er en følge av at årsmøtet er det første vi

arrangerer, og at koronaviruset gjorde at vi måtte legge onr til digitalt årsmøte.

Vedtak: lnnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

3. Velge mØteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.
Vedtak: Yngvar Olsen, møteleder, Ellen Schei Tveitdal, referent, to medlemmer til å

undertegne protokollen velges på møtet

Vedtak: Yngvar Olsen og Ellen Schei Tveitdal
Helga Walle ble enstemmig valgt til å undert

ble enstemmig valgt og Åshild Krabbesund og

egn e.

4. Kontrollere antall stemmeberettigede på møtet.
Vedtak: Antall stemmeberettigede ble sjekket ved en digital poll (avstemning)

5. Årsmelding
Se vedlagte pdf-fil.
Vedtak: Årsmeldingen for 2019 ble enstemmig vedtatt,

6. Regnskap

Vedtak: Regnskapet for 2019ble enstemmig vedtatt.
Det er ikke laget et budsjett for 2020, men det forventes inntekter fra BKA sentralt basert på

antall medlemmer i lokallaget.

7. Vedtekter
Vedtak: Vedtektene slik de foreligger ble enstemmig vedtatt.

8. lnnkomne forslag
lngen innkomne forslag.



9. Valg
lfølge vedtektenes §10 velges styreleder ved særskilt valg for L år, mens øvrige
styremedlemmer velges for to år. Kun halvparten av styremedlemmene skal være på valg
hvert år. 1-2 varamedlemmer velges for l- år. Valgkomite velges med to medlemmer. Disse
bør ha geografisk spredning innen fylket. Valgkomite er ennå ikke ifunksjon, derfor har
styret foreslått seg selv, samt funnet forslag til varamedlemmer og valgkomite.

Forslag til styre:
Kåre Eie (leder, Kristiansand, velges for 1 år)
Yngvar A. Olsen (sekretær, Kristiansand, velges f or 2 år)
Ellen Schei Tveitdal (kasserer, Froland, velges for 2 år)
Helga Walle (styremedlem, Kristiansand, velges for 1 år)
Åshild Krabbesund (styremedlem, Arendal, velges for 1 år)
Harald Holt (styremedlem, Arendal, velges for 1 år)
Varamedlemmer:
Grete Hay Baust (Arendal, velges for L år)
Anne Svensson (Kristiansand, velges for 1 år)

Valgkomite:
Jon Erik Bakke, Hisøy. L år.

Turid Sørsdal, Trom6y. 1 år.

Komitemedlem fra Kristiansandsområdet vil bli presentert på neste styremøte.

Vedtak: Styrets forslag til styre og valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Froland 22.april2O2O
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