
 
 

 

Generalforsamling 2017 i Blaker Samfunnshus BA 
Torsdag 23 mars 2017, kl. 1900 

 

PROTOKOLL 

 

 
1. Åpning 

 

Ivar Egeberg ønsket velkommen til generalforsamling i Blaker samfunnshus BA på 

Bruvollen. 

 

 

a) Godkjenning av innkalling. 

Ingen innvendinger, godkjent. 

                   

 

b) Godkjenning av dagsorden. 

Ingen innvendinger, godkjent. 

 

c) Valg av referent.  

Dag Nord valgt 

 

d) Valg av 2 til å underskrive protokollen. 

Liv Foss og Helge Svarstad valgt. 

 

e) Opprop.   

Dag Nord foretok opprop. Totalt 36 representanter -  36 stemmeberettiget. 

10 representanter fra lagene, 26 fra kretsene, herav 5 fra styret og 1fra 

representantskapet. 

 

 

2. Årsberetning. 

Lest opp av Styreleder. Styreleder redegjorde for viktigheten og behovet for å lage en 

tiltaksplan samt økonomiskplan for gjennomføring av pålagte brannsikringstiltak i 

samsvar med brannvernrapporten. Dette arbeidet vil være omfattende for kommende 

styre i 2017.  

 

Beretning godkjent. 

 

3. Regnskap for 2016. 

Lest opp av nestleder Ingar Andersen. Spørsmål til regnskapet ble besvart av styret. 

Regnskap godkjent. 

 



4. Budsjett for 2017. 

Gjennomgått av Ingar Andersen. 

Budsjett godkjent. 

 

 

5. Innkomne saker. 

Utvikling – avvikling av Bruvollen, innmeldt av styremedlemmer Sigmund Stenby, 

Ingar Andersen og Dag Nord. 

 

Dag Nord orienterte om bakgrunnen for innmeldt sak. Sigmund, Ingar og Dag har etter 

mange år i styret sett hvorledes Samfunnshuset sakte beveger seg i en retning som 

tilsier at dagens driftsform og organisering ikke er optimal og tiltrekkende nok til at 

Samfunnshuset overlever i fremtiden. Det er viktig å foreta en totalvurdering av 

organisasjonsform, styre, drift, økonomi, aktiviteter på Bruvollen, med mål om å ha en 

optimal driftsform tilpasset drift og tilbud, slik at Samfunnshuset kan være et 

aktivitetshus som blir brukt av innbyggere i Blaker, men også av andre i og utenfor 

Sørum Kommune. 

 

Forslag fremlagt: Det nedsettes et uavhengig utvalg bestående av 3-4 medlemmer som 

får mandat til å utarbeide et forslag til videre drift og organisering. Innstilling fra 

utvalget fremlegges og behandles på neste ordinere årsmøte, alternativt at det innkalles 

til et ekstraordinært årsmøte for kun å behandle denne saken. 

 

Utvalget skal i sin innstilling redegjøre for ulike alternative organisasjonsformer,  

drift , aktivitetsinnhold og tilbud, økonomi. 

Premisser for mandat og utvalg: 

 

- Utvalget må arbeide uavhengig av styre og fremlegger sin innstilling direkte til 

årsmøte. 

- Utvalget settes sammen av 3 – 4 medlemmer hvor utvalget velger selv sin leder. 

Det er en fordel å ha en sammensetning i utvalget av medlemmer som kjenner 

dagens driftsform og gjerne medlemmer som ikke nødvendigvis har tilknytning til 

Samfunnshuset.  

- Utvalget står fritt til å trekke inn nødvendig ekstern kompetanse hvis behov. 

Medfører dette kostnader, skal det avklares med styret i forkant. 

- Tidsfrist. Fremlegge forslag neste årsmøte mars 2018 eller eventuelt for et 

ekstraordinært årsmøte hvis behov. 

 

Det fremkom ingen innvendinger til orienteringen.  

Ivar Egeberg redegjorde derfor for følgende forslag til vedtak: 

 

Generalforsamlingen i Blaker Samfunnshus slutter seg til innholdet i det framlagte forslag.  

Leder av representantskapet og styreleder innkaller til et konstituerende møte hvor styret og 

lederne i Blaker Bygdekvinnelag, Blaker Bondelag, Blaker Idrettslag, Blaker Travselskap, 

Blaker Ungdomslag og Motangenkomiteen inviteres. I tillegg til av å nedsette det foreslåtte 

utvalget, kan dette møtet i tillegg vedta å nedsette andre utvalg som tar seg av andre oppgaver 

utenom styrets ordinære arbeid. 

 

Vedtak: Godkjent 

            



            

6. Valg. 

Valgkomiteens innstilling ble lest opp av ordstyrer. Alle på valg var forespurt. 

 

Styre: 

Knut Egil Hagen ble valgt som leder for et år. 

Nestleder: Ingen kandidat – innstilling Ikke valgt 

Jan Erik Holmen ble valgt inn som nye styremedlemmer for to år. 

Pål Thoreid ble valgt inn som nye styremedlemmer for to år. 

Kjell Kurland trer inn i styret som Bondelagets representant for to år. 

Johny Delerud er Idrettslagets representant, ikke på valg 

Dag Nord er Ungdomslagets representant, ikke på valg. 

Kai Helge Fjuk, vararepresentant 1, ikke på valg 

Morten Bakken, vararepresentant 2, ble gjenvalgt for to år 

 

Det manglet innstilling på et styremedlem og innstilling på nestleder. Valgkomiteen 

fikk i oppdrag å komme med forslag til et nytt styremedlem frem til konstituerende 

møte. Styret fikk fullmakt til selv å velge sin nestleder på konstituerende styremøte.  

 

Valgkomiteens forslag til representantskap, revisor og valgkomiteen ble enstemmig 

vedtatt.  

 

Representantskap:  

Ordfører, Ivar Egeberg som ordfører for et år 

Vara, Steinar Gravås som vara, for et år. 

 

Valgkomiteen:  

Leder Kjell Kurland, ikke på valg,   

Øyvind Slora, valgt for to år 

Henning Eid, ikke på valg 

Steinar Gravås, valgt for to år 

Øyvind Homb, ikke på valg 

Vara, Gunnar Foss, ikke på valg 

Vara, Johny Delerud, valgt for 2 år 

 

Revisjon:  

Reidar Vikane, valgt for et år 

Reidun Skomdal, vagt for et år 

Vara Ole Henning Hoel, valgt for et år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ordstyrer takket for et godt møte og gav ordet til styrets leder.  

 

Avtroppende styreleder takket årsmøte for oppmøte og ønsket kommende styre lykke 

til i videre arbeid. Dag Nord takket avtroppende styreleder og nestleder for deres 

innsats i styre siste 3 år. En flaske vin blir overrekt senere som takk fra Bruvollen 

Samfunnshus. 

 

Møtet ble avsluttet  

 

    

 

 

 

Blaker, 23 mars 2017 

 

 

 

Referent 

Dag Nord 

 

 

     

Rett protokoll bekreftes 

 

 

 

Liv Foss                                                        Helge Svarstad                                                         


