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1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Styret innstiller på xx som møteleder, xx som referent og xx og xx som protokollunderskrivere

2. Årsberetning for 2015 i GlobeORG
Styrets årsberetning
I 2015/2016 har styret bestått av
Styreleder
• 
Siv Anette Rognlidalen
Styremedlemmer
• 
Bjørn Gustav Baklid
• 
Christian Bull Gjertsen
• 
Edvin Hultberg
• 
Sindre Sivertsen
• 
Håvard Rognlidalen
• 
Malin Jeanette Sogn Gran
Styret har hatt totalt 6 møter, hvor blant annet budsjett og økonomi har stått en del i fokus. Vi
har hatt stort fokus på det sosiale på hvert møte, men vi har kun arrangert én sosial aktivitet i
2015 – grillfest. Se eget skriv om dette. Det har blitt arrangert to GlobeLAN, se egne skriv om
dette.
Årshjulet til styret har vært en god hjelp og nåværende styreleder vil påstå at det har vært en
god pekepinn på hvor mye som skal gjøres i forhold til styremedlemmene når de har sett på
årshjulet.

Innkjøp
Det har ikke vært noen innkjøp i 2015.

GlobeLAN 24
GlobeLAN 24 ble arrangert i Hof Kulturhus den 20.mars til 22.mars. Vi hadde 33 frivillige som
arrangerte og 114 deltagere med PC og 32 uten PC (besøkende). Det ble et overskudd på
7459,03 kr.

GlobeLAN 25
GlobeLAN 25 ble arrangert i Hof Kulturhus den 13. november til 15. november. Vi hadde 37
frivillige som arrangerte og 124 deltagere med PC og 18 uten PC (besøkende). Det ble et
overskudd på 15338,58 kr.
På GlobeLAN 25 ble det utviklet mulighet for å betale billetter via partysys med
betalingsløsningen stripe. Det var positive tilbakemeldinger rundt dette.

3. Regnskap
Totalt viser regnskapet et overskudd på 78 333,87 og at vi nå har 226.125,03 på bankkonto.
4826, står som fordringer på crewkriting som ikke er betalt, og vi skylder 240,30 til leverandører
(utlegg som ikke er utbetalt).
Uttalelse fra revisor:
Først: Jeg har gjennomgått regnskapet etter beste evne, og finner ingen grunn til anmerkninger.
Så noen personlige observasjoner.
Det ser ut til å være lagt ned mye jobb i regnskapet, spesielt i forbindelse med arrangementene.
Jeg har ikke inngående kjennskap til hvordan arbeidet er utført, men hvis det er rutiner eller
enkle ordninger man kan innføre for å forenkle/forbedre arbeidet, så bør det vurderes.
Et bra eksempel her er skjemaet for utbetaling av compopremier som ble brukt til GL25,
sammenlignet med «skjemaet» som ble brukt til GL24. Anbefaler at man ser på å lage
tilsvarende skjema for pengetelling.
Se regnskap på eget vedlegg

4. Endring av vedtekter
Styret har ikke mottatt noen forslag til dette punktet.

5. Saker fra medlemmene
Ingen saker har blitt meldt inn til styret

6. Valg av styreleder og styremedlemmer

Det har kommet totalt 8 nominasjoner til styret
Til styreleder:
Bjørn Gustav Baklid
Malin Jeanette Gran
Til styremedlem:
Christian Bull Gjertsen
Andreas Johansen
Håvard Rognlidalen
Edvin Hultberg
Gabriella V. Mastoris
Rebekka Larsen
Årsmøtet skal velge 7 personer inkludert leder.
Styret instiller på avstemning i blokk. Først styreleder, så styremedlem.

7. Valg av revisor
Styret innstiller på xx som revisor.

