
Protokoll fra årsmøte i Brandbu Sanitetsforening 8. februar 2022 

 
Årsmøtet ble avholdt på Trivselshuset i Brandbu med 26 medlemmer inkludert styret. Det var totalt 
påmeldt 32, men smittevern og bestemmelser om nærkontakter og karantene gjorde at 6 måtte 
melde avbud. Samfunnet hadde åpnet opp igjen og det var mange som ble smittet med covid-19 
viruset omikron. Særlig barn i barnehage og skole ble smittet, og nær familie ble da også utsatt for 
smitte og måtte i isolasjon i minimum 4 dager eller i karantene. 

Leder Marit Torill Friskop Bjørnerud ønsket velkommen til årsmøtet. Årsmøtet startet med 
musikalske innslag fra elever ved Hadeland videregående skole, musikklinja. De kom sammen med 
sin kontaktlærer Ann Beate Solstad Eide. Gian Marco Bello Korsvoll spilte et stykke på valthorn, 
mens Anne-Marthe Stenseth-Kilstad og Siv Skår Gauksrud underholdte oss med sang.  

 

Sak A. Godkjenning av innkallelse og saksliste: 

Årsmøtet ble annonsert i avisen Hadeland, på vår nettside, vår Facebook-side og det ble 
også sendt en personlig melding på SMS til hvert enkelt medlem. 

 Innkallelse og saksliste ble enstemmig godkjent. 

Sak B. Konstituering: 

1. Valg av møteledere og sekretær: 
Anne Marie Solstad enstemmig valgt som møteleder. 
Solveig Kalstad Brenden enstemmig valgt som sekretær. 

2. Valg av tellekomite, 3 personer: 
Nina Moberg, Tove Andersen og Inger Marie Martinsen enstemmig valgt som 
tellekomite. 

3. Antall stemmeberettigede er 26 personer. 
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 

Anny Skjølås og Bjørg Rønningen enstemmig valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak C: Styrets årsberetning: 

Årsberetningen ble lest opp av sekretær Solveig Kalstad Brenden og applaudert.  

Årsberetningen ble godkjent og tatt til orientering. 

 

Sak D: Regnskap: 

Kasserer Anne Marie Solstad redegjorde for regnskapet og forklarte hva som lå inne i 
beløpene på noen enkeltposter både på inntektssida og utgiftssida.  

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 



Sak E: Arbeidsplan og budsjett:  

Budsjettet ble gjennomgått av kasserer, og ble i årsmøtet tatt til orientering. Forslag til 
arbeidsplan ble også tatt til orientering. 

 

Sak F: Innkomne forslag: 

 Ingen innkomne forslag.  

 

Sak G: Valg: 

Valgkomiteens leder, Torill Braaum gjennomgikk valgkomiteens forslag til nytt styre i 
Brandbu Sanitetsforening. 

Forslag fra valgkomiteen. Styret for 2022 vil bestå av: 
Leder:  Marit Torill Friskop Bjørnerud, tar gjenvalg for 2 år. 
Nestleder: Anne Lise Berg, ikke på valg. 
Kasserer: Anne Marie Solstad, ikke på valg. 
Sekretær: Solveig Kalstad Brenden, ikke på valg. 
Styremedlem: Else O. Jensen, nytt styremedlem, valgt for 2 år. 
Varamedlem: Eva Bakken, tar gjenvalg for 1 år. 
Varamedlem: Inger Berit Overen, tar gjenvalg for 1 år. 
 

Alle forslag fra valgkomiteen ble enstemmig godkjent. 

 Innstillinger verv fra styret: 

 Revisorer: Solveig Dynna, tar gjenvalg for 2 år.  Grete Marie Strande, ikke på valg. 

 

Valgkomite: Torill H. Braaum, tar gjenvalg for 2 år. Anne Marie Bjerke-Egge, tar gjenvalg for 
2 år. Bjørg Hovi, ikke på valg. 

 

Sak H: Utsendinger til fylkesårsmøtet: 

Leder Marit Toril Friskop Bjørnerud, nestleder Anne Lise Berg, Kasserer Anne Marie Solstad 
og nytt styremedlem Else O. Jensen 

 

Etter at årsmøtet var ferdig ble det servert snitter fra Hadeland Gjestegård som foreningen 
spanderte på medlemmene. 


