
Referat fra Årsmøtet 2017 i VinoGastro tirsdag 13.februar 

2018 kl. 1430.  

 

Møtet ble holdt i lokalene til Den Norske Klubben. 

88 personer tilstede hvorav 87 stemmeberettigede. 

a/ Leder Bjørg Kaspersen åpnet møtet. 

a/ Innkalling til Årsmøtet godkjent. 

b/ Ordstyrer Bjørg Kaspersen 

b/ Referent Per Brandt-Hansen 

c/ Styrets årsmelding godkjent ved akklamasjon 

d/ Revidert regnskap godkjent ved akklamasjon 

e/ Kontingenten for 2018 uforandret E 10 

f/ I budsjettet for 2018 er gjort opp med et underskudd. Dette for å        

synliggjøre overføringer til Moderklubben. Budsjettet vedtatt ved akklamasjon. 

g/ Innkomne forslag fra medlemmene: ingen 

g/ Styret fremla et forslag til endring av vedtektene som ble godkjent. Nytt 

punkt 11 blir som følger: 

1. CVG skal hvert år presentere for årsmøtet et budsjett som aktivitetene 
skal styres etter. CVG's regnskap føres av DNKCB's kontor, og inngår som 
et avdelingsregnskap i DNKCB's regnskap. Prosjektregnskap for møter, 
turer og andre arrangementer føres av CVG's kasserer eller 
arrangementsansvarlig, og leveres DNKCB's kontor snarest mulig etter 
endt arrangement 

h/ Valg.  

Styret i VinoGastro besto i 2017 av følgende personer: 

Bjørg Kaspersen  Leder   ikke på valg     

Bjørn Væthe   Nestleder  på valg  - tar gjenvalg  

Bo Taklo   Kasserer  på valg  - tar ikke gjenvalg   

Grete E. Hestnes  Sekretær  ikke på valg     

Per Brandt-Hansen  Styremedlem  på valg  - tar gjenvalg   



Maj-Britt Fredriksen  Styremedlem  ikke på valg  

Unni Skaarud   Varamedlem  ikke på valg 

Kari Strømme   Varamedlem   på valg  - tar gjenvalg   

 

Valgkomiteen har bestått av Elisabeth Nilsen, Erling Kaspersen og Thor Magne 

Mauland. 

Etter valgkomiteens innstilling til Årsmøtet består styret i VinoGastro for året 

2018 av følgende personer: 

Bjørg Kaspersen  Leder   1 år igjen 

Bjørn Væthe   Nestleder  2 år igjen 

Kari Strømme   Kasserer  2 år igjen 

Grete E. Hestnes  Sekretær  1 år igjen 

Maj-Britt Fredriksen  Styremedlem  1 år igjen 

Sigmund Lothe  Styremedlem  2 år igjen 

Unni Skaarud   Varamedlem  1 år igjen 

Per Brandt-Hansen  Varamedlem   2 år igjen 

 

Der kom ingen benkeforslag til votering. Vedtatt ved akklamasjon. 

i/ Siste post var en presentasjon av de turer som er planlagt så langt. 

j/ Ingen saker meldt til eventuelt 

 

 

Altea 14. februar 2018 

Per Brandt-Hansen, referent 

 


