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Referat fra årsmøte i Valdresstrykerne  
14. mars, 2018  på Nord-Aurdal barneskole. 
 
Frammøte: 19 medlemmer med stemmerett ( over 12 år). 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling og valg av referent 

1.1 Innkalling 
Innkalling ble lagt ut på nettsiden valdresstrykerne.no. Ingen innkomne saker. 
Vedtak: innkalling godkjent. 

1.2 Valg av referent 
Vedtak: Külle Garvik 
 

Sak 2. Årsmelding 
 
Styremedlem Kari Skrautvol gikk gjennom årsmeldingen. 
Kommentarer: det mangler repertoarliste for orkester 2, dette legges til i etterkant av årsmøtet.  
 
Vedtak: årsmeldingen godkjent 
 
Sak. 3 Planer 
 
Gudbrand orienterte om planer for 2018. Oversikten over planer fram til juli ligger på vår 
nettside valdresstrykerne.no og oppdateres kontinuerlig.  
 
Kommentarer: 12. mai skjer det lokalkappleik i Slidre. Helgeseminar som ble planlagt å 
gjennomføre i mars er utsatt til høsten. Til høsten blir det også en samling med overnatting i 
Etnedal med strykemiljøet der i samarbeid med Bente Hemsing. Det skal også gjennomføres 
«Bli kjent» fest for de nybegynnere og det er ønske om en felles fjelltur.    
 
Vedtak: planer er godkjent 
 
Sak 4. Valg og valgkomité 
 
4.1. Styret i 2016 har bestått 
 
Leder: Gudrand Hegge, på valg 
Kasserer: Julia Helgesen, på valg 
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Materialforvalter: Ketil Rogn Hamre, ikke på valg 
Styremedlem: Hanne Winnem, ikke på valg 
Styremedlem: Külle Trei Garvik, på valg 
Styremedlem/ orkesterrepresentant: Kari Skrautvol, ikke på valg 
Varamedlemmer: Sigrid Garvik og Maria Lill Garvik 
Revisor : Hege Trondrud 
Medlemmer i styret velges i 2 år. 
Varamedlemmer, revisor og valgkomiteen velges for 1 år. 
 
4.2.  Valgkomiteens innstilling. 
 
Leder Gudbrand Hegge: gjenvalg, sitter i 1 år 
Kasserer Julia Helgesen: gjenvalg, sitter i 2 år 
Styremedlem Külle Garvik, går ut 
Forslag til 2 nye medlemmer: 
Ragnhild Mobæk og Katinka Roovers, velges for 2 år 
Varamedlemmer: Sigrid A. Garvik og Ingrid W. Tvedt, sitter i 1 år 
Revisor Hege Trondrud, gjenvalg, sitter i 1 år 
Valgkomité: Hanne Winnem og Külle Garvik, sitter i 1 år 
 
Vedtak: valgkomiteens innstillinger enstemmig vedtatt. 
 
Styret takket Külle Garvik for innsatsen gjennom fire år. 
 
Sak. 5. Regnskap, budsjett og kontingent. 
 
Kasserer Julia Helgesen gikk gjennom regnskapet og budsjettet.  
Regnskapet for 2017 viser positivt resultat på kr. 90 395,71 og egenkapital per. 31.12.2017 er 
kr. 302 769,56. 
Den gode økonomiske situasjonen er nærmere beskrevet i årsmeldingen. 
Regnskapet er godkjent av revisor. 
Budsjett for 2018 er på 338 000.  
Kommentarer: utgiftspost Landstrykere på kr. 87 500, her forventes støtte fra fylke, hvis ikke 
reduseres aktivitet. Utgiftspost Konserter på kr. 55 000,  her under er det bla. kjøp av noen 
arrangement fra Aslak Brimi, endelig kjøpesum er ikke fastsatt ennå. 
 
Vedtak: Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 er godkjent. 
 
Referent: Külle Garvik  
	


