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Kl. 18.00 Velkomst ved Drammen Idrettsråds styreleder. 
Styreleder Per Burud ønsket alle frammøtte velkommen. Han informerte om at årsmøtet starter 
med en uformell informasjonstime. Før selve årsmøtet fikk de frammøtte noen presentasjoner 
og hilsninger fra vertsklubben Konnerud IL, Buskerud Idrettskrets, Drammen kommune og 
Drammen IR. 

 

1. Presentasjon av vertsklubben Konnerud IL v/prosjektleder Brage Engeset Rødal  
Geirr Kihle som er leder av KIL i sin andre periode, ønsket velkommen til KIL’s 
hjerte – klubbhuset som ble bygget til ski-NM i 1978. Han overlot 
presentasjonen av dagens KIL til Brage E. Rødal ansvarlig for arbeidet for å 
skape livslang bevegelsesglede for bydelens barn og unge. KIL kaller dette «Av 
ungdom - for ungdom» og det involverer alle 3 barneskolene i bydelen samt et 
tett samarbeid med klubbens nære nabo Svensedammen u-skole. De aktiviserer 
totalt 1.100 barn i disse skolene. 
 
Klubben har 6 aktivitetsgrupper (bandy, fotball, håndball, orientering, ski og 
sykkel). Konnerud IL har hele 3.000 medlemmer og er Buskeruds klart største 
idrettslag. KIL ble på årets Idrettsgalla tildelt Grasrotprisen for sine mange 
aktivitetstilbud. Dette omfatter All-idrett for barn, IFO, Para-all-idrett, All-idrett 
for ungdom, Sporty ungdom (åpen hall for egentrening før skolestart), Åpen hall 
og Aktiv hall i helger, Camp Konnerud og GØMTIMEN for voksne. 
 
Selv om det har kommet mange nye og viktige anlegg i bydelen de seinere 
årene, som flotte ski- / rulleskiløyper og kunst-is/gressbane, så har klubben lite å 
gå på når det gjelder anlegg, Konnerud er et område med en ung befolkning som 
genererer mye aktivitet, og klubben må utenbygds for å få nok treningstid. 
Planene om en ny håndball-hall er særlig viktig da det trengs vesentlig mer 
hallkapasitet både til de tradisjonelle innendørs-idrettene og til de mange nye og 
spennende prosjektene klubben jobber med.  
 
 

2. Hilsninger og informasjon fra Buskerud Idrettskrets v/styreleder Roar Bogerud  
Bogerud takket for at han fikk lov til å komme på årsmøtet til det største og mest 
spennende idrettsrådet. Han innledet med å lese opp en tekst om DIR-årsmøtet 
som han akkurat la ut på Facebook. Han fokuserte på 3 tema;  

a. Samarbeidet DIR-BIK som han mener er veldig tett, bra og spennende for tiden. 
Det er flott for især barn og ungdom alt det man her får til, bl.a. under det nye 
navnet Aktive Lokalsamfunn som blir et sentralt tema i årsmøtet. Han takket 
også Drammen kommune for å være fremtidsrettet, bl.a. med det tidlige vedtaket 
om 1 time fysisk aktivitet hver skoledag. Før jul kom det også et Stortingsvedtak 
om det samme der man viste til de gode erfaringene fra Drammen.  

b. Ønske om nytenkning / nye innspill om spillemiddelordningen (SM). Både den 
nye og den forrige kulturministeren som var fra Drammen, har signalisert at de 
ønsker en større andel av SM-potten til uorganiserte aktiviteter og anlegg for 
dette, noe som krever nytenkning innen idretten for å sikre en fortsatt høy 
anleggs-utbygging. Dette blir et viktig tema på NIF’s ledermøte i mai og Roar 
ba om innspill fra DIR og resten av idretten i fylket til det møtet. Han stilte 
spørsmål om en skal fortsette med stor statlig støtte, 50 %, til små anlegg, og 
relativt lav statlig støtte, ned mot 15 %, til de store anleggene. Han ba også om 
tydelige signaler om viktigheten av pressmidlene der Drammen de siste årene 
har vært en av 19 kommuner som har fått 15 % ekstra i SM. Nye retningslinjer 
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drøftes akkurat nå om dagen i NIF og med KUD og det er nå DIR og andre må 
komme på banen i denne debatten! 
 

c. Tilslutt kom han inn på de store organisasjonsendringene som skal skje i Norge 
de nærmeste to årene og hvordan dette helt klart vil berøre idretten både lokalt 
og regionalt. BIK har sammen med de to andre berørte IK’ene i nye Viken starta 
opp en regionaliseringsprosess. Det kommer 3 fra Akershus IK og 2 fra Østfold 
IK på BIKs ting til helga, og de 3 kretsene har avtalt et startmøte i mai. De er 
også i ferd med å utlyse stillingen som ny felles org-sjef for den nye 
fellesregionen som må være oppe og gå fra 1/1 2020. Hva skal beholdes av 
oppgaver og hvordan skal regionens hovedfokus og arbeidsmåter bli framover. 
Og hvordan blir det med IR i den nye regionen. Bør f.eks. Hallingdal oppfordres 
til å etablere et felles IR for alle 6 kommunene i dalen osv.? Uansett hva vi får 
for krets-/regionsstyrer og IR-inndelinger så vil alltid hovedfokus for begge 
disse nivåene i norsk idrett være å jobbe for best mulig rammebetingelser for 
klubbene. 
 
 

3. Hilsninger fra Bystyrekomiteen for Kultur, Idrett og Byliv v/Kjell A. Hermansen  
Kjell Arne Hermansen er Høyres idrettspolitiske talsperson i KIB-komiteen og 
han hilste fra hele komiteen som også var representert ved Arild Østeby, FrP. 
Hermansen understreket at hele komiteen er veldig fornøyd med samarbeidet 
med DIR. Det er viktig med fysisk aktivitet for alle. Alle partier er samstemte 
om å fortsette med et idrettsløft og bruke 60-70 mill. årlig på nye haller. Han 
ønsket at IL skal løfte noe sjøl og bygge mindre anlegg, men advarte mot at det å 
bygge store anlegg kan knekke en klubb. Han ser derfor på OFS – offentlig-
frivillig-samarbeid som noe som først og fremst bør brukes på drift av anlegg og 
ikke på bygging av nye anlegg selv om det har vært den vanligste modellen i 
Nedre Eiker kommune. Han understreket at det om kort tid ikke er tre, men en 
felles kommune der både anleggsbygging og støtteordninger må samordnes og 
bli likt for alle bydeler og tettsteder. KIB har bedt DIR om å få med seg de to 
andre IR’ene på å komme med en snarlig felles anleggsprioritering for alle 
kommunene. Han ønsket mye fokus på konseptet Aktive Lokalsamfunn og på å 
få flest mulig aktive. Østeby minnet om at det er viktig å bygge flest mulig store 
anlegg før 2020 slik at man får mer i statlige SM til interkommunale anlegg og i 
pressmidler enn etter at kommunene er slått sammen.   
 
 

4. Aktuelle idrettssaker fra Drammen kommune v/idrettssjef Arve H. Røren, VNI. 
Røren tok for seg følgende tema med fokus på anleggsstatus; 
- Kunstgresset på Ørenbanen vil bli lagt så snart været tillater det. Han antok at 
denne nye, større banen vil være klar til bruk rundt 17. mai. 
- Kunstgresset på Åskollen vil bli byttet ut i juli i år. 
- Er nytt stort byarrangement kalt «Midt i Drammen» vil bli arrangert for første 
gang 8.-9. juni i år. Dette er skiskyting med rulleski og alle stjernene kommer.  
- De fleste kunstgressbanene er nå klare for bruk. Unntaket er Fjell-banen. Årets 
sesong på gressbanene vil få en sein start pga vinteren, tidligst i midten av mai. 
- Drift av anlegg som er et hovedansvar for VNI kan være utfordrende og har 
helt klart vært det denne snørike vinteren. 
- Fotballhallen på Åssiden bygges i 2019 – det pågår nå parallelt et 
reguleringsarbeid og en detaljplanlegging av hallen – i dialog med DIR og ÅIF. 
- Arbeidet med skolen og den store hallen på Fjell er i gang, man pæler nå. 
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- Den er beregnet ferdig ved årsskiftet. Også Brandenga-hallen starter man 
arbeidet med nå i vår-sommer og den håper man skal stå klar til skolestart 2019. 
- Det er satt i gang planarbeid for en kombinert skoleutbygging og ny tribune 
Øst på Gamle gress. En meget komplisert oppgave å bygge ny stor tribune mens 
en tippeligasesong pågår på banen. 
- På Berskaug så er nye friidrettsanlegg nær ferdig utredet og aktualiseres nå 
ytterligere av oppstarten av utbygginga av Travbanen. 
 
Røren avsluttet med å skryte av det flotte arbeidet som er påbegynt for å få til 
Aktive Lokalsamfunn i flere bydeler. Og han sa at også kommunens 
idrettsadministrasjon nå jobber med kommunereformen og har starta fakta-
innhenting fra alle kommunene. Viktige tema for VNI i Drammen er her 
eierstruktur for idrettsanlegg samt å beholde en samarbeidsavtale med også det 
nye idrettsrådet. Det skal være et politikerverksted om dette 24. mai. 
Til slutt ga han honnør til KIL som nylig har klart å få NM på ski i januar 2020 
til byen. Det er viktig også for kommunen og man starter felles planlegging om 
kort tid. Han skrøt også av samarbeidet med KIL som drifter det kommunale 
løypenettet på Konnerud samt den nye kunstisbanen mot årlige godtgjørelser fra 
kommunen.     
 

 
5. Diverse informasjon fra Idrettsrådet, v/Geir Skinnes, Sissi Hafskjold, Per Burud. 

a. Geir Skinnes informerte om at søknadskjema og kriteriene for kommunal støtte 
til byens IL vil bli kunngjort i morgen, 19. april med søknadsfrist 20. mai. 
Tilskuddene vil bli utbetalt til de klubbene som søker innen fristen, i løpet av 
juni. Han minnet også om at klubbene må søke om halltid der søknadsfristen er 
1. mai.  

 
b. Sissi orienterte om det store arbeidet med Aktive Lokalsamfunn som er utviklet i 

et tett og godt samarbeid mellom BIK, DIR og Drammen kommune. Arbeidet 
har nå fått solid støtte i 2 år fra Gjensidigestiftelsen og årsmøtet er invitert til å 
vedta en finansierings-, søknads- og fordelingsordning under sak 9. Hun 
illustrerte AL i form av et hus og gikk gjennom de ulike «etasjene» som dette 
arbeidet vil tuftes på samt informerte om de 4 samarbeidsavtalene som allerede 
er etablert mellom KIL og 4 skoler + Åssida og 3 skoler + DBK og Øren skole 
m.fl. + SIF og 2 skoler. Flere av stedene jobbes det også med å få med 
næringslivet på dette viktige samarbeidet for å generere mer fysisk aktivitet i 
lokalsamfunnene. Hun poengterte at de store bydelsidrettslagene skal bli 
kraftsentre midt i sin bydel, men at det også er et ansvar for de store klubbene å 
trekke med de små IL’ene i sitt nærmiljø. Aron Skiklubb informerte om at de 
allerede har et samarbeid med Åssiden IF innunder «Aktive Åssida». Sissi 
understreket at det er et mål å få i gang Aktive Lokalsamfunn i alle Drammens 
bydeler innen 2020 og at man deretter ønsker å få til det samme i tettstedene i de 
sammenslåtte kommunene.  

 
c. Styreleder Per Burud informerte om det første vedlegget til årsmøtepapirene 

«Post Marienlyst». Dette ble utarbeidet av DIR straks etter at formannskapet 
vedtok å stoppe de framlagte planene for utvikling av Marienlyst Syd, noe han 
understreket betydde et bortfall av 300 mill. NOK til nye idrettsanlegg. For DIR 
er det viktig at arbeidet med planlagte anlegg fortsettes og at dette ikke bare kan 
være de skolehallene som bystyret nå har vedtatt i 4-5 år. Han understreket at 
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alle partiene, både de som ønsket Marienlyst-utbygginga og de som stoppet den, 
lovte et nytt idrettsløft og en kompensasjon for noen av de anleggs-millionene 
som forsvant. Han lovte at de 3 IR’ene vil følge opp Hermansens og KIB-
komiteens utfordring om å komme med en omforent anleggsprioritering for hele 
den nye kommunen. Han fortalte at DIR har fått støtte fra de 2 andre i å 
prioritere nye friidrettsanlegg på Berskaug høyt. Han informerte også om at det 
nå er store muligheter for en snarlig bygging av ishall i Drammen ut fra at en 
privat investor har tilbudt seg å finansiere hallen mot at kommunen stiller gratis 
tomt samt tar ansvar for å drifte hallen. 
 

Presentasjonene kan lastes ned her: http://drammenir.no/protokoller/arsmoter/  
  

http://drammenir.no/protokoller/arsmoter/
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Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte åpnet kl. 19.15 

 
Saksliste 

 

1. Åpning ved styreleder. 
2 a. Godkjenne de frammøtte delegatene. 
2 b. Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet. 
3 a. Velge møtedirigenter – styrets forslag: Marit Skretteberg  
3 b. Velge møtesekretærer – styrets forslag: Oddvar H. Moen og Janne C. 

Hafskjold  
3 c. Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet. 
4. Godkjenne forretningsorden. 
5. Behandle idrettsrådets årsberetning for 2017. 
6. Behandle utsendt regnskap for året 2017 i revidert stand. 
7. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2018/2019.  
8. Behandle innkomne forslag. 
9. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2018. 
10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2018. 
11. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover. 
12. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2018-2019. 
 
 
1. Åpning. 
Per Burud åpnet den formelle delen av DIRs årsmøte kl. 19.15 og ledet behandlingen av sakene 
2 og 3. Men først leste Burud opp noen minneord om nylig avdøde Knut Aaserud som satt i 
DIRs styre i 22 år fra 1988-2010 på vegne av bedriftsidretten. Knut ble minnet med ett minutts 
stillhet. Deretter overlot Burud klubba og ledelsen til valgt dirigent.  
 
 
2 a. Godkjenne de frammøtte delegatene. 
I henhold til opptellingen var det 17 godkjente delegater fra klubber (pluss 2 ikke godkjente 
damer pga kjønnskvoteringsreglene), samt 8 fra styret, dvs. 25 delegater i alt. Totalt var 17 
klubber representert. 
I tillegg var det 5 observatører og 7 inviterte gjester.  Antall stemmeberettigede var dermed 25 
mens totalt tilstedeværende var 37 personer. 
 
Følgende klubber var representert:  
Aron Skiklubb, BBIK, DBK, Drammen Basketballklubb, Åssiden IF, Drammen Slalåmklubb, 
Drammen Sportsdanseklubb, Drammen Sportsfiskere/casting, Drammen Svømmeklubb, 
Drammens Turnforening, Friskis & Svettis, Drammen, Glassverket IF, IF Hellas, Konnerud IL, 
Skoger IL, SBK Skiold og Sirens Cheerleaderklubb, . 
 
 
2 b. Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet. 
 

Innkallingen og sakslista ble enstemmig godkjent. 
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3 a. Velge møtedirigent – styrets forslag: Marit Skretteberg 
 

Vedtak: Marit Skretteberg ble enstemmig valgt. 
 
3 b. Velge møtesekretærer – styrets forslag: Oddvar H. Moen og Janne C.  
Hafskjold  
 

Vedtak: Oddvar Moen og Janne C. Hafskjold ble enstemmig valgt. 
 
3 c. Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet. 
 

Vedtak: Stina Bellen Haflan, Friskis & Svettis, Drammen og Børre Hilden, 
Drammen Svømmeklubb ble enstemmig valgt. 
 
 
4. Godkjenne forretningsorden. 
 

Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig godkjent. 
 
 
5. Behandle idrettsrådets årsberetning for 2017. 
Dirigenten gikk gjennom beretningen punkt for punkt. Følgende kommentarer kom opp; 
 
Sak 1, avsnitt om Medlemsoversikt:  
Daglig leder informerte om at riktig tall på klubber under DIR ved årsskiftet var 85 da 
Drammen Indremisjons IF var oppført 2 ganger. 
 
Sak 4 om status Anleggssituasjonen: 
Leder av anleggsutvalget Geir Kihle understrekte det som står om å ta lærdom av forsinkelsene 
som oppsto med begge de nye kunstisbanene. Videre ba han om at det blir tatt inn i beretningen 
at byens første fotballhall bygges på grusbanen på Åssida i 2019.  
 
Sak 5, 4. avsnitt om Utviklingsstipend: 
Forsamling ga sin applaus til de to vinnerne Kristine Stavås Skistad, Konnerud IL og Samet 
Bayram Cetin, Drammens Atletklubb. De fikk sine sjekker overlevert av ordføreren 22. mars. 
 

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent med disse justeringene. 
 
 
6. Behandle utsendt regnskap for året 2017 i revidert stand. 
Daglig leder gikk gjennom regnskapet side for side med Resultatregnskap, Balanse og Noter. 
Han beklaget at en kolonne med Budsjett 2017 var falt ut i Resultatregnskapet på side 15, men 
samme kolonne står i budsjettforslaget for 2019 på side 29. Videre informerte han om at det 
relativt høye tallet på Andre inntekter under note 3 består av bl.a. kompensasjonen for 
reklameavtalen + innbetalingene av 75 % av AKS-stillingen + oppgjør for at DIR hadde 
ansvaret for Åpen Hall på Galterud 1. halvår 2017. Ingen andre spørsmål eller kommentarer til 
regnskapet kom fra delegatene. 
 
Leder av Kontrollkomiteen Arild Østeby leste opp deres beretning og konklusjon mens 
dirigenten gikk igjennom beretningen fra revisor.   
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Vedtak: Årsregnskapet med tilhørende beretninger ble enstemmig vedtatt. 
 
 
7. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2018.  
Styreleder Per Burud sa at styret har tatt selvkritikk på at den handlingsplanen som ble vedtatt 
for 2017-2018 på hele 8 sider var for detaljert. For 2018-2019 er HP satt opp etter samme mal 
som ble vedtatt i fjor, men redusert til 4 sider. De 2 første sidene er nødvendig bakgrunnsstoff 
slik at forslaget til handlingsplan reelt sett nå er på 1 ½ side og inneholder de sakene styret vil 
ha fokus på kommende år. DL ba om at årstallet for ski-NM på Konnerud i punktet om ny hall 
på Konnerud midt på side 23 korrigeres til 2020.   
 
Dirigenten ga ordet fritt og både hun og styreleder oppfordret forsamlingen til å komme med 
kommentarer og innspill, men ingen ba om ordet. 
 
Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
8. Behandle innkomne forslag. 
Det var ikke kommet inn noen forslag innen fristens utløp, men Friskis & Svettis 
Drammen har levert inn 2 forslag på overtid som styret anbefalte ble behandlet. 
 
Forslag 1 – fra Friskis & Svettis: Treningstid for voksne framover. 
 
Forslag 2 – fra Friskis & Svettis: Treningstider i gymsaler når de står tomme. 
 
Begge forslagene går på kriterier og rutiner for fordeling av treningstid og bør behandles i fht 
dette. DIR-styrets innstilling i fht begge forslag; 
Forslagene oversendes det nye styret for videre behandling.  
  
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
 
9. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2018. 
 
DL ga en kort redegjørelse om ønsket om nye kriterier for å styrke arbeidet med Aktive 
Lokalsamfunn. Dette innebærer at kriteriene 1 og 2 beholdes som i tidligere år, mens pott 4 
også beholdes men i teksten byttes «utøvere med spesielle behov» ut med «Para-idrett». 
De 3 øvrige pottene, 3, 5 og 6, inngår i en ny pott 3 til fordeling til aktive lokalsamfunn. 
 
DIR-styret innstilte på å be årsmøtet godkjenne de framlagte fordelingskriteriene for 
utbetalingen av Lokale Aktivitetsmidler for 2018. 
 
Forslag til tilleggsvedtak; 
Dersom de kriterier og kommentarer DIR mottar fra Kulturdepartementet og NIF avviker fra 
de siste årene, så gis DIR-styret fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i kriteriene. 
 
Vedtak: Foreslått fordelingsmodell ble vedtatt. Det ble også tilleggsforslaget.  
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10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2018. 
Daglig leder redegjorde for postene i budsjettet og forklarte disponeringen av tidligere års 
overskudd. Det ble foreslått at den bundne egenkapitalen på 374.968,- som ifølge 
Resultatregnskapet for 2017 er disponert i 2017 føres inn i midtre kolonne på linje 4 «Tilført 
disponerte midler fra 2014». Dermed vil regnskaps-kolonnen her vise det reelle underskuddet i 
2017 på 60.072,-. 
 

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt med den anførte justeringen. 
 
 
11. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover. 
 
Valgkomiteens leder hadde meldt forfall så dirigenten ledet valget. 
 
Valgkomiteen foreslo gjenvalg på alle som var på valg i styret og Kontrollkomiteen – og alle 
hadde sagt seg villig til å ta en periode til. Det kom ingen motforslag til noen av kandidatene fra 
salen. 
 
Valgene: 
Alle valgene ble foretatt enstemmig og uten motkandidater. 
 
Følgende personer (i rød skrift) ble gjenvalgt (øvrige var ikke på valg i år): 

Verv Navn Lagtilhørighet Velges for 
Leder:  Per Burud Drammen Basketballklubb 1 år 
Nestleder: Geirr Kihle  Konnerud IL 2 år 
Styremedlemmer: Cato Brekke Åssiden IF 2 år 
  Jarle Hovland Drammens Turnforening 1 år 
  Finn E. Andersen SIF 1 år 
  Kyrre Frøyd Skoger IL 2 år 
  Helle Stine Høvås  Konnerud IL 1 år 
  Julie Nålby DBK 2 år 

 Stine Brandt  Buskerud 
Bedriftsidrettskrets  

Velges av 
BBIK 

Varamedlemmer: Ina B. Brauer Hagel Glassverket IF  2 år 
  Steinar Sørensen Drammen Slalåmklubb 1 år 
Kontrollutvalg:      

Leder:  Arild Østeby DHK 1 år 
  Inger Hobbelstad Bedriftskretsen 2 år 
  Ingunn Vogel Drammens Turnforening 1 år 
Valgkomiteen 

Alle ble gjenvalgt 

Kristin V. Øvrum, DSpK 
Egil Knudsen, ÅIF 
Ingrid B. Robøle,Skoger IL 
Jon Borgersen, Elvebyen 
Taekwondoklubb 

1 år for alle 

    
 
Alle valg på nestleder, styremedlemmer, varamedlem og Kontrollkomite ble gjort 
enstemmig og ved akklamasjon.  
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Styret hadde ikke fremmet noe forslag til ny valgkomite, men Geirr Kihle foreslo at 
årsmøtet gjenvelger hele valgkomite. De har sagt seg villige til det og årsmøtet vedtok 
enstemmig gjenvalg av de 4 i valgkomiteen. 
 
 
12. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2018-2019. 
 
Vedtak: Bjørn Baklid i firmaet EY gjenvelges som Drammen Idrettsråds revisor. 
 
 
13. Valg av delegater til BIK-tinget 2018. 
 
Styret fikk fullmakt til å utpeke DIRs delegater til kretstinget 2018. 
 
 
Etter at valgene var foretatt ga dirigenten ordet tilbake til DIRs styreleder Per Burud som takket 
dirigenten og overrakte blomster for godt utført jobb. Han takket også med blomster Konnerud 
IL for at årsmøtet fikk være i deres lokaler og for god servering. Han avsluttet med å takke hele 
styret for et godt samarbeid i året som har gått og ønsket de velkommen tilbake til et nytt og 
aktivt arbeidsår for Drammensidretten. 
 
Han takket så alle for frammøtet og hevet årsmøtet.  
 
 
 
    Drammen, 20. april 2018  
     

                              
Oddvar H. Moen og Janne Cecilie Hafskjold 

Referenter 
 
 
 
Protokollen er lest og godkjent av de valgte” underskrivere”; 
 
 
 
 
___________________       ______________ 
Stina Bellen Haflan        Børre Hilden 
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Stina Bellen Haflan
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