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Protokoll fra Årsmøte i Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 
Dyrenes Hus 2013 

Årsmøtet den 24. april 2013 ble avholdt på Mariehaven Bo- og behandlingssenter, 
Dønskiveien 46 - Gjettum. 
Referenter: Wenche Bjerke og Kari E. Kvamsdal. 

Innledning 
Styreleder oppsummerte kort fra året som var gått i tillegg til at hun redegjorde for 
flytteprosessen og det som var gjort så langt. Hun informerte også om at styret de siste 
månedene var preget av slitasje og at det var behov for nye, friske krefter som kan bidra 
konstruktivt i det krevende arbeidet med å fmne nye lokaler og å flytte Dyrenes Hus. 

Konstituering: Registrering av stemmeberettigede tilstedeværende: Antall: 20. 
Antall registrerte fullmakter: 18, hvorav I 6 fordelt mellom de avtroppende 
styremedlemmene Lena Mangen og Kathrine Glestad samt styremedlem Wenche Bjerke. 

l. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent mot 3 stemmer. 

2. Dagsorden: Årsmøtets dagsorden ble enstemmig godkjent. 

3. Møteleder: Lena Mangen ønsket avstemming om møteleder. Hun ble valgt med 24 
mot 14 stemmer. Motforslag: Sølvi Frøland Svoren forblir. 

4. Møtereferenter: Siri Hali trakk seg som møtereferentkandidat i protest mot 
fremgangsmåten som ble benyttet for å få skiftet møteleder. Benkeforslag på Wenche 
Bjerke. Forslaget på Kari Elisabeth Kvamsdal forblir. Begge velges enstemmig. 

5. Tellekorps: Benkeforslag på Bente Lystad. Forslaget på Frida Lys gård og Ilze V akse 
forblir. Alle ble enstemmig valgt. 

6. Møtevitner: Trude Aas og Kari Grønberg ble enste1nn1ig valgt. 

7. Saker fra Styret 

7.1 Årsberetningen_fo~_2012 ble godkje~t med en rettelse av side 3 pkt 3.2. linje 5 
som skal Jyde shk: Databasen er ny 1 Norge og vår forening er med på å 
oversette databasen ti l norsk." 

7.2 Regnskapet for 2012 ble godkjent. Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til 
regnskapet eller revisors beretning. 
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7.3 Kontingenten ble enstemmig vedtatt uendret - kr 3 50 per kalenderår for alle. 

7.4 Forslag til vedtektsendring §8 Årsmøte: Godkjennes som foreslått: 
«Innkalling skal skje på www.dyreneshus.no samt ved kunngjøring i Asker & 
Bærums Budstikke». 

8. Innkomne saker: 

8.1 Innkommet forslag fra medlem Kari Grønberg om utvidelse av §6 i vedtektene. 
Hun ønsket følgende endring (markert): «Ingen ansatte, beboere eller andre som 
har økonomiske interesser ved Dyrenes Hus, kan være medlem eller varamedlem 
i styret». Etter noe diskusjon ble forslaget trukket av Kari Grønberg selv. 

9. Valg: Sittende styremedlem Wenche Bjerke trakk seg fra vervet etter noe diskusjon. 
Sittende valgkomitemedlem Eli Gillholm trakk seg også fra sitt verv. Styreleder ble 
valgt med 33 mot 5 blanke stemmer. Resten av styret og valgkomiteen ble valgt ved 
akklamasjon. Det nye styret er som følger: 

9.1 Leder f or l år: Sølvi Frøland Svoren 
9.2 Styremedlemmer for 2 år: Ilze V akse og Trude Aas 

Styremedlem for l år: Siri Hall 
9.3 Varamedlem for l år: Maya Tomasbråten og Julianne Marie Schonen 

Varamedlem for 2 år: Kari Elisabeth Kvamsdal 
9.4 Valgkomite: Kari Grønberg og Unni-Lise Gabrielsen 
9.5 Varamedlem valgkomite: Frida Lysgård 

9.6 Valg av revisor: Årsmøtet ga styret fullmakt til å velge revisor når man har 
avklart hvilke regnskapsbyrå foreningen skal engasjere. 

Eiksmarka, 6 / J- - / ] 

Styreleders signatur Nestleders signatur 

• -- --------------------------------
Sølvi F. Svoren 

Under krifter bekreftes, protokoll lest og godkjent. 

------------------------- ------------
Trude Aas 
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