
 
 
 

Årsmøte i Friluftsforeninga Volda 
 

Tid og stad: 16.03.2023 kl. 19 – 21 på Volda Campus Sparebank1 Arena 

Antal medlemar til stades: 10 

Sakliste 
1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av sakliste 

3. Val av refererent 

4. Årsmelding 

5. Rekneskap 

6. Budsjett 2023 

7. Magne Haugens minnefond 

8. Val 

9. Hausttur 

10. Orienteringssaker 

1. Godkjenning av innkalling 
Annonsert på heimesida og i sosiale medium 24.02.2023 (facebook og instagram) 

Annonsert i Møre 28.02.2023 

VEDTAK: Godkjent 

2. godkjenning av sakliste 
VEDTAK: Godkjent 

3. Val av referent 
Runa Bakke 

4. Årsmelding v/leiar 
VEDTAK: Årsmeldinga vert godkjent 

5. Rekneskap v/kasserar 
VEDTAK: Rekneskapen vert godkjent 

6. Budsjett for 2023 
VEDTAK:  

1. Kontingent uendra (kr. 250/familie) 

2. Styret får fullmakt til å disponere midlane til FFV i samsvar med sedvane 

3. Styret får fullmakt til å disponere Magne Haugens minnefond slik det er bestemt i foreininga 

sine årsmøte 

 

 



 
 

7. Magne Haugens minnefond 
Orientering om tildelingar i 2022: 

• Ørsta skisenter  Element til barneparken  kr. 80 000 

• Sunnmørsk klatreklubb Brattkort + klatreutstyr til barn/unge kr. 35 778 

• Hornindal skisenter Støtte til skileikområde   kr. 100 000 

Nokre aktivitetar/tiltak som har fått midlar tidlegare år, har blitt gjennomført i 2022 og dermed fått 

utbetalt tilskot i 2022 

Styret har vedtatt at tiltak som ikkje er start opp innan eit år, må søke på nytt. 

VEDTAK: 

Årsmøtet har ingen merknadar til tildelingane. 

Årsmøtet støttar styret sitt vedtak om at tiltak skal vere starta opp innan eit år etter tildeling. 

8. Val 
Desse er på val: 

• Fast styremedlem: Cecilie Åmås - veljast for 2 år 

• Fast styremedlem: Sonja Håvik- veljast for 2 år 

• 1.varamedlem: Eli-Mette Lüthcke - veljast for 1 år 

• 2.varamedlem: Mona Kile - veljast for 1 år 

• Valnemnd: Aud Fagervoll - veljast for 2 år 

VEDTAK: Alle som er på val tek attval 

9. Hausttur 
1.-3. september 2023 

Forslag til turar/turområde: Jølsterområdet. Briksdalen-Stardalen 

10. Orienteringssaker 

• Stadionparken, endringar i VTI 

o VTI allianse er oppløyst i ekstraordinært årsmøte i VTI den 20.12.22. VTI fotball tek 

over VTI allianse sine rettar og plikter knytt til Stadionparken. 

• Ny heimeside og ny logo 

o Jf. årsmeldinga for 2022 

• Stimerking/rydding/tilrettelegging 

o Oversikt inntekter/utgifter 

• Kurs morotur. Friluftsråda har halde kurs både i feb-22 og feb-23 


