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VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I AOF 29.05.2021 
 

SAK 3 : Årsmelding fra styret (vedlegg 1)    > > >  > > >  > > > 
 

SAK 4 : Regnskap (vedlegg 2) – ettersendes når godkjent av revisor)  
 

SAK 5 : Kontingent foreslås uforandret på kr 150,- pr år for ordinært medlemskap, og  
 uforandret kr 75,- for støttemedlemskap uten stemmerett. 
 

SAK 6 : Styrehonorar foreslås uforandret på kr 2.000,- pr styremedlem. 
 

SAK 7 : Budsjett foreslås som følger for 2021-2022. AOF har ingen planer om å etablere seg som 
  bank, og ettersom tidligere forsvunne penger kom til rette igjen (se årsmøte-papirer for 
  ordinært årsmøte 2019), kan lenge utsatte anskaffelser og prosjekter som kunne påstartes 
  i 2020 nå sluttføres i 2021: 
 

       Inntekter   Utgifter  Kommentarer 
  1 Kontingent      8.000,-      Som budsjettert for 2020-2021 
  2 Gaver   12.000,-       Antatt nivå basert på erfaringer 
  3 Styrehonorar          8.000,- Uforandret   
 4 Kontingent NSU og NoA      1.300,-  Uforandret 
  5 Kontingenter skytterlag Koppang     2.000,- For å nytte banen til saluttkurs 
  6 Medlemsaktiviteter    30.000,-  Inkl tiltak for å hedre Ob Gamst 
  7 NAT drift            4.000,-  NAT i elektronisk utgave for å  
           for å spare midler 
  8 Anskaffelse av medaljer til æresmedlem / 
     for særskilt innsats     25.000,-    
  9 Aktiviteter mv ifm 125års jubileet   15.000,-   
  Sum    20.000,-   85.300,- (Budsjetterte utgifter er 2.500,- lavere  
          enn for 2020-2021)     
  Budsjettert underskudd    65.300,- 
        
SAK 8 : Ingen forslag om vedtektsendringer 
 
SAK 9 : Innkomne saker:  
 

  Fra styret1: Ob Gamst (RIP) har betydd veldig mye både for Artilleriet og for AOF, og ettersom 
  miljøet på Rena ikke har villet foreta seg noe for å hedre ham, kan ikke AOF vente lenger: Vi  
  bør treffe tiltak for å jevnlig repetere æresbevisninger ifm alt det Gamst gjorde for oss alle, 
  fordi anerkjennelse må repeteres om den skal huskes. Således kan vi også få rettet opp noe  
  av det tarvelige spillet med løgn og usannheter som Fraksjonen forsøkte for noen år siden for 
  å tuske til seg penger som Gamst betrodde AOF å forvalte. Noen tiltak starter allerede i mai. 
 

  Fra styret2: Foreningen er 125år i år. Med smittevern-regimet ifm Koronaen er det selvsagt 
  begrensninger mht hva man i praksis kan gjennomføre. Styret ønsker at årsmøtet tar stilling til 
  hva/hvordan/hvor mye osv som bør gjennomføres av jubileums-aktiviteter. 
 

  Fra styret3: Foreningen mottok ordre-brev fra nåværende Artinsp 09.04.2021 om å overføre 
  alle fondsmidler til seg??? Fraksjonen (der også forrige Artinsp var med) prøvde seg både i 
  2016 og 2018, men kom ingen vei fordi de ikke hadde noen sak. Vi ga et foreløpig svar i saken 
  25.04.2021, men ønsker årsmøtets syn og beslutning i saken før et endelig svar oversendes.  
  Årsmøtet får alle detaljer – det ansees ikke passende å ta med alt det her.  
 
SAK 10: Valg: Mht valgkomiteen er det stadig ingen som vil være med der. Ref vedtektene vil da 
  styret fungere som valgkomite. Alle i styret står på valg i år, og alle har sagt seg villig til gjen- 
  valg, Pål Walum dog bare for 1 (ett) år.  


