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Protokoll fra årsmøtet 2020 

Årsmøtet ble avholdt på Frivilligsentralen i Gjøvik - 11 frammøtte. 
Innkalling til årsmøtet sendt medlemmene via mail og publisert på hjemmesiden.  
 
Sak 1. Konstituering: 
Innkalling til årsmøtet og dagsorden -  

Kjell Engen valgt til møteleder 

Elsa Vollsæter og Ole Johan Nærli valgt til å underskrive protokollen 

 
Sak 2. Årsberetning for 2019 
Årsberetning for 2019 - gjennomgått av leder og enstemmig godkjent. 
 
Sak 3. Regnskap for 2019 
Revidert regnskap for 2019 med et resultat på minus kr. 13726, 92 - gjennomgått av leder og 
enstemmig godkjent. 
 
Sak 4. Innkomne saker 
 
Sak 4a. Justering av vedtektene for Seniornett Gjøvik 
Forslag til nye vedtekter for Seniornett Gjøvik ble gjennomgått og enstemmig godkjent  
 
Sak 4b. Personvern og informasjonssikkerhet ved veiledning i bruk av ulike digitale 
tjenester og verktøy. 
Seniornetts anbefalte taushetserklæring og forslag til retningslinjer vedr personvern ble 
enstemmig godkjent og tas i bruk i Seniornett Gjøvik. 
 
5. Handlingsplan/aktivitetsplan for 2020 
Årsplan for 2020 ble kommentert av leder og enstemmig tatt til etterretning. 
Styret har fullmakt til å foreta nødvendige endringer i løpet av året. 
 
6. Budsjett for 2020 
Budsjett for 2020 ble gjennomgått og kommentert av leder og enstemmig godkjent.  
Styret har fullmakt til å foreta omdisponeringer innenfor budsjettets totalramme, samt ved 
behov tilleggsbevilge inntil kr 10.000 med dekning i Seniornett Gjøviks egenkapital. 
 
7. Valg  
Valgkomiteens forslag framlagt på møtet. Følgende ble enstemmig valgt: 
 
Nestleder:  Kjell Engen   Gjenvalg  Velges  for 2 år 
Styremedlem:  Anne Marie Olsen  Gjenvalg  Velges for 2 år 
Styremedlem:  Trond Myhrer   Ny   Velges for 2 år 
Varamedlem:  Nils Hesthagen  Ny   Velges for 1 år 
Revisor:  Ole Petter Braastad  Gjenvalg  Velges for 1 år 
 
Styret utpeker selv sekretær blant styremedlemmene. 



8. Avslutning 
Leder takket Elsa Vollsæter og Ole Johan Nærli som trer ut av styret og overrakte blomster. 
 
Gjøvik, den 9. mars 2020 
 
 
__________________________    __________________________ 
Elsa Vollsæter       Ole Johan Nærli 
   


