
Referat fra Årsmøte i UTroli 

Sted:  Trosopplæringsbasen 

Tidspunkt: 16.00  

Fra:  Mikkel Fæste Klashaugen 

Til:  Medlemmer av uTroLi 

Kopi:  Diverse ansatte i kirken 

Saksliste 

001  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Forslag til vedtak: Innkallingen og sakslisten vedtas som 
  forelagt 

Innkallingen og sakslisten er enstemmig vedtatt som  
 forelagt 

002  Valg av ordstyrer, protokollfører, tellekorps og underskrivere 

  Det innstilles på Martin som ordstyrer 

Martin er enstemmig valgt som ordstyrer 

Det innstilles på Mikkel som protokollfører 

  Mikkel er enstemmig valgt som protokollfører 

  Det innstilles på at tellekorps ikke trengs grunnet lavt  
  oppmøte 

  Det blir enstemmig valgt at tellekorpset ikke trengs 

  Det innstilles på Silje og Markus som referatunderskrivere 

  Silje og Markus er enstemmig valgt som underskrivere 

003  Behandle og godkjenne årsmeldingen 

  Forslag til vedtak: Årsmeldingen er godkjent som forelagt 

Årsmeldingen er godkjent som forelagt 



004  Godkjenning av regnskap for siste regnskapsår 

  Regnskap foreligger ikke, da det ikke var penger på konto i 
2018 

  Forslag til vedtak: Sakens stilling vedtas godkjent, uten 
  regnskap 

  Forslaget til vedtaket blir enstemmig vedtatt 

005  Styrets sammensetning 

Forslag til vedtak: Sammensetningen av styret endres til at 
undervisningsansvarlig og sosialt ansvarlig slås sammen, og 
1. årsleder representant legges til i styret. 

Forslaget til vedtaket blir enstemmig vedtatt 

006  Valg 

  Styrets innstilling på nye styremedlemmer: 

  Silje Moen Hagen som styremedlem 

  Mikkel Fæste Klashaugen som styremedlem 

Første årslederrepresentant velges når første årslederne 
selv er klare for det 

  Styrets innstilling på nye styremedlemmer blir enstemmig 
  vedtatt 

007  Eventuelt 

• Åpne for at medlemmer som ikke har mulighet til å 
komme på fremtidige årsmøter kan delta over 
videokonferanse. 

-Det drøftes. 



-Det konkluderes med at dette er en styresak og at 
den skal tas opp på førstkommende styremøte. 

• Kommunikasjonsplattform i UTroli 

-Det oppklares om dagens kommunikasjonssituasjon, 
at vi per i dag har en facebook-gruppe, en 
messengergruppe og en nettside. 

-Det konkluderes at dette er en styresak, men 
informeres at det er tiltenkt at hjemmesiden vil være 
hovedplattformen for kommunikasjon. 

Møtet heves 16.41


