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Framtida for lokallaget i Målselv
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Aktiviteten i lokallaget i Målselv har i praksis ligget dødt siden 1996. Det ble ikke avholdt
årsmøte i 1997. Siste årsmøte ble avholdt 17.3.1998. Her møtte det to personer. Det ble
framlagt årsmelding og revidert regnskap på dette årsmøtet. Kopi av møtereferat følger
vedlagt.
På årsmøtet i 1998 ble det framlagt forslag til nye styremedlemmer fra valgkomiteen. Disse
ble valgt av årsmåtet.

Arvid Elvevold tok i januar i år kontakt med Kjell Arne Anfeltmo for å få innkalt til et møte.
Innkalling ble sendt til det gamle styret (valgt 29.1.1996) og det nye styret fra 1998. Det var
tre frammøtte, se kopi av protokoll og innkalling. (To av de fire valgte fra 1998, A,sbjørn
Stenersen og Bjørnar Gabler ga henholdsvis telefonisk og skriftlig beskjed før møtet om at det
ikke var aktuelt for dem å arbeide for Naturvernforbundet)
Det har ikke vært aktivitet på lagets konto siden sist avlagte regnskap (1996/97).

Videre var ingen av oss som møtte på møtet 13.4 som ønsket å ta noe videre initiativ til videre
aktivitet. Det var enighet om at denne ballen fikk vi spille over til Fylkeslaget, dersom det for
eksempel skulle være aktuelt å innkalle til et nytt årsmøte for å blåse liv i laget igjen.
En ber derfor Fylkeslaget ta tak i saken videre. Vi diskuterte blant annet om lokallagets
innestående midler kunne overføres til konto som sto i Fylkeslagets navn, og hvor vidt det
krevdes et årsmøtevedtak for at dette kunne gjøres.
Pr. dato er Arvid Elveold (9334 Øvgrbygd) valgt leder, §ell Arne Anfeltmo (Elverum, 9325
Bardufoss) har møteprotokoll og en del gammelt materiell hos seg og Sveinung Rundberg har
tilgangen til lagets bankkonto. Denne inneholdt 6.560 kroner ved siste arsskifte.
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Arne Anfeltmo

