
Hedalen Skoles Venner, referat fra årsmøtet 2018 

Avholdt fredag 27.april 2018 kl. 18 

Sted: Hedalen barne- og ungdomsskole 

I samsvar med innkallingen ble følgende poster gjort til gjenstand for behandling: 

1. Åpning av møtet med godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av leder av årsmøtet 

3. Valg av sekretær 

4. Valg av en person til å medundertegne protokollen, sammen med sekretær 

5. Styrets årsberetning for 2017 

6. Regnskapet for 2017, sammen med revisjonsberetningen 

7. Valg av medlemmer til styret for 2 år: På valg er: 

1. Ingunn Kana-Kjensrud 

2. Frode Ildjarnstad 

3. Magne Ruud 

8. Valg av 2 revisorer 

9. Valg av 2 representanter til valgkomiteen 

Valgkomiteen vil legge fram sine innstillinger for pkt. 7, 8 og 9. 

10. Velge ny representant fra HSV til prosjektgruppa for «Aktivitetsparken» 

1. Årsmøtet ble åpnet av styreleder Magne Ruud. Det var ingen innvendinger mot 

innkalling og saksliste. 

2. Magne Ruud ble valgt til å lede møtet. 

3. Til sekretær ble valgt Vegard Vestrom 

4. Til å medundertegne protokollen ble Lasse Øyhus Pihl valgt 

5. Styrets beretning ble gjennomgått, og godkjent. Beretningen vedlegges 

protokollen. 

6. Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent. Regnskapet og revisjonsberetningen 

vedlegges protokollen 

7. Valgkomiteen fremla sin innstilling. 

Følgende ble valgt, alle for to år: Frode Ildjarnstad, valgt ved akklamasjon 

Ingunn Kana Kjensrud, valgt ved akklamasjon 

Turid Klemmetsrud, valgt ved akklamasjon 

Styret består nå av: 

Lena Aspmo Fossholt - fra FAU ved Hedalen Naturbarnehage 

Håvard Sukke - fra FAU ved Hedalen barne- og ungdomsskole 

Tor Ingar Nordby - fra næringslivet 



Annette Møller - rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole 

Frode Ildjarnstad - årsmøtevalgt 

Ingunn Kana Kjensrud - årsmøtevalgt 

Turid Klemmetsrud – årsmøtevalgt 

Til styrets leder ble Frode Ildjarnstad valgt ved akklamasjon. 

8. Til revisorer ble Amund Grønhaug og Lasse Øyhus Pihl valgt ved akklamasjon 

9. Til medlemmer av valgkomiteen ble Amund Grønhaug og Øystein Fossholt valgt 

ved akklamasjon 

10. Til å representere HSV i prosjektgruppa for aktivitetsparken ble Frode Ildjarnstad 

valgt. 

Avgått styreleder takket for seg og ønsket det nye styret lykke til. 

 

 


