DRAMMENS ØLETS VENNER ÅRSMØTE 2021.
Gildehallen 2. mars 2022, kl. 19.00.

Papirene til årsmøtet var på forhånd tilgjengeliggjort på D.Ø.V. sine hjemmesider,
https://drammenbeer.no. Det var innkommet én kommentar til møtet.
Formand Egil Lindberg ønsket velkommen til møtet.

Fra styret deltok Egil Lindberg, Arnstein Andersen, Steinar Wold, Laila Ellingsen og Bent Martin Jahre.
Saker: Godkjenning av innkallingen. Innkallingen ble godkjent.

1. Valg av dirigent og referent: Egil Lindberg ble valgt som dirigent, Steinar Wold ble valgt til referent.

2. Årsberetning: Årsberetningen var utsendt på forhånd. Til denne var det ingen kommentarer og den
ble enstemmig godkjent.
3. Årsregnskap: Regnskapet ble gjennomgått. Det var følgende kommentarer til regnskapet:
 Større utgifter enn budsjettert.
 Feil i oppføring av kontorleiekost
 Manglende spesifisering av diverse utgifter
4. Budsjett: Budsjettet ble gjennomgått. Kommentarer til budsjett 2022:
 Humleavgiften økes til kr 350,- pr. år (alkoholavgift i Gildehallen)
 Dele opp posten driftsstøtte til underavdelinger
 Redusere posten «diverse utgifter»

5. Innkomne saker: Det var kommet inn et forslag til møtet angående en av styrets
vararepresentanter, Bent Martin Jahre. Han ble foreslått erstattet med Børre Strand Olafsen. Det ble
en del diskusjon om dette var riktig fremgangsmåte samtidig som det også ble stilt spørsmål om
hvorfor valgkomiteen ikke var blitt involvert. Etter en del frem og tilbake ble det imidlertid besluttet
å gjennomføre et skriftlig valg mellom de 2 kandidatene etter at begge hadde fått mulighet til å
presentere seg for de fremmøtte.
Opptellingen viste at Bent Martin Jahre gikk seirende ut av voteringen.
6. Valg: På bakgrunn av resultatet av foregående sak, ble valgkomiteens innstilling tatt til følge:
 Egil Lindberg – 1 år
 Arnstein Andersen – 2 år
 Karsten Ekeberg (Malteserrådets kandidat)
 Bent Martin Jahre – 2 år
 Laila Klem Tveten – 1 år
 Steinar Wold (ikke på valg)
 1. vara Laila Ellingsen – 1 år
 2. vara Ann-Kathrin Olsson – 1 år
Valgkomitéen har bestått av: Åge Steinar Strand, Børre Nilsen og Arild Nilsen.
Ny valgkomité ble ikke valgt, da denne bør settes sammen basert på forslag fra underavdelingene til
D.Ø.V. Prosessen settes i gang nå og ny valgkomité vil komme på plass i god tid før nestes årsmøte.

Etter årsmøtet takket Formanden Svein Stubberud for hans innsats for D.Ø.V. og som Humlegeneral.
Årsmøtet ble avsluttet 19:55.

