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Årsmøte LMS Rogaland 2020 

Forslag til protokoll 

Tid   19.2.2010 kl. 1830 -2130      Sted: Quality Airport Hotel Stavanger 

Innkalt av  Leder Svein Anders Eriksson 

Ordstyrer: Svein Anders Eriksson         Referent:   Kjell Ervik      

Deltakere: 33 stk. (se vedlagte deltakerliste)  
 

Sak Diskusjon og konklusjon Merknader 

1.  Åpning med konstituering og valg: 

a. Registrering av deltakere ble foretatt, jf. vedlagte deltakerliste. 

b. Godkjenning av innkalling – Leder slo fast at årsmøtet var lovlig innkalt og i 

tråd med foreningens vedtekter (Jfr. vedtektene som sier at Lokalt Årsmøtet skal 

gjennomføres i februar måned.). 

c. Godkjenning av saksliste – Ingen merknader fremkom under møtet.  

Sakslisten ble godkjent.  

d. Som ordstyrer ble Svein Anders Eriksson valgt. 

e. Som referenter ble Kjell Ervik valgt. 

Som underskrivere av protokollen ble Jacob Are Opdal og Andreas Nyhus valgt.  

 

Godkjent 

2.  Årsberetning 2019- gjennomgang av Svein Anders. 

2019 har vært et aktivt år for styret. Det har blitt avholdt 6 ordinære styremøter, 

hvorav konstituering av styret den 13.3.2019 (styremøte nr. 2/2019). Luftforsvarets 

årsmiddag må sees på som en suksess, også denne gangen med levende musikk. 

Ordføreren i Sola kommune deltok.  

Styret strategi for kommunikasjon er at e-post og vår del på LMS’ hjemmeside skal 

være styrets portal for kommunikasjon med våre medlemmer. Oversikt for vår/høst 

aktiviteter sendes medlemmer på e-post og legges ut på Facebook og har blitt 

oppdatert regelmessig. 

Det er viktig å holde fokus på LMS-R sitt formål og styre foreningens aktiviteter 

deretter. Styret gjennomførte fire temakvelder i 2019. Styret vil fortsette med å 

arrangere temakvelder med militærfaglige og tidsriktig tema med gode 

foredragsholdere og har lagt opp et ambisiøst og spennende program for våren 

2020.  

LMS-R har ved utgangen av 2019 171 medlemmer. 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

 

 

Godkjent 

3.  Regnskap 2019 og budsjett for 2020– gjennomgang av Torbjørn.  

Økonomien for SMS-R tilfredsstillende og styret legger opp til et null-budsjett for 

2020. Styret vil søke LMS sentralt om støtte med NOK 40 000 i 2020 til dekning 

for utgifter til medlemsarrangementer / temakvelder. 

Regnskapet var revidert og anbefalt godkjent av revisorer. Materiellregnskapet ble 

presentert og postene forklart i detalj.  

LMS-R har fortsatt et stort lager av profileringsartikler. Det må fokuseres på å 

Godkjent 
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Sak Diskusjon og konklusjon Merknader 

redusere beholdningen med å tilby profilerinsartikler til en fordelaktig pris.  

Resultatregnskap og balanse for 2019 ble godkjent av årsmøtet og styret ble gitt 

ansvarsfrihet. Budsjett for 2020 ble godkjent av årsmøtet. 

 

4.  Forslag til handlingsplan 2020 – gjennomgang av Svein Anders 

Leder la fram et sett med strategiske elementer for 2020. Disse er en videreføring 

fra 2019. LMS-R vil prioritere bedring av medlemstilbudet, bedre informasjon, 

fortsette med rekruttering av nye medlemmer, samarbeid med andre foreninger, 

holde kontakten med forsvarsgrenene i Rogaland, fortsette kartlegging av LFs 

historie i Rogaland og i utlandet. 

 

Godkjent 

 

 

5.  Forslag for øvrig: Ingen forslag til saker på dagsorden var fremkommet. Det var 

framsendt 6 fullmakter. 

 

6.  Valg for styreperiode 2020: 

a. Styre og revisor (iht. valgkomiteens forslag): 

 

Leder Svein Anders Eriksson Valgt for 2 år 

Medlem Kaptein Geir grinde Ikke på valg 

Medlem Kjell Ervik Ikke på valg 

Medlem Torbjørn Storslett Valgt for 1 år 

Medlem Odin Leirvåg Ikke på valg 

Medlem Oblt. Per Sigurd Dvergsdal Valgt for 2 år 

Medlem Anita Ådnevik Ikke på valg 

Vara Tine Desirèe Daae Ikke på valg 

Vara Asbjørn Hammer Ikke på valg 

Vara Sven Tore Raugstad Ikke på valg år 

Vara Major Morten Stokke Valgt for 2 år 

Vara Anthoni Larsen Valgt for 2 år 

Revisor Gunnar Rokkones Valgt for 1 år 

Revisor Andreas Nyhus Ikke på valg  

 

Valgkomite i 2019: 

Leder:             Major Jacob Are Opdal 

Medlem:         Harald Storlid      

 

Valget ble ledet av major Jacob Are Opdal. Innstilte kandidater til styret, varamenn 

og revisor var forspurt på forhånd og samtykket til å velges. Alle i styret og 

Godkjent 
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Sak Diskusjon og konklusjon Merknader 

varamenn ble valgt med akklamasjon.  

Antall varamedlemmer ble økt til 5 medlemmer for den tiden det er nødvendig for 

kontinuiteten og fornyelsen av styret.  

7.  Valg av valgkomite 

Styrets fremmet forslag om at major Jacob Are Opdal og Harald Storlid (usikkert) 

utgjør valgkomiteen for 2020. Dersom H. Storlid ikke ønsker å delta i 

valgkomitéens arbeid fikk styret frihet fra årsmøtet til å finne et nytt medlem. 

Godkjent 

8.  Leder Svein Anders Eriksson orienterte sentrale saker og prioriteringer i LMS’s 

hovedstyre. 

Orientering 

9.  Fung. stabssjef RHT, oblt. Stig Karoliussen, holdt et glimende foredrag om 

Redningshelikoptertjenesten på Sola– Status og framtid for Sola. 

Orientering 

10. Etter årsmøtet og orienteringer var det mulighet for å spise opp frukten og drikke 

opp kaffen. Dessuten valgte flere av medlemmene å benytte seg av hotellets tilbud 

om et kveldsmåltid – og en drøs – i restauranten. 

 

 

Sted og dato: Sola, den 19.2.2020  Signatur:  

 

Jacob Are Opdal 

 

 

Andreas Nyhus 

 


