Referat frå årsmøtet 2015 for Naturvernforbundet i Orklaregionen
Lokallagets årsmøte ble avholdt 3.mars i Orkanger bibliotek. I forkant av årsmøtet ble det gitt en
orientering om status for Grytdalen og Bjørndalen. Biolog Steinar Vatne orienterte om Slåttemarker
og biologisk mangfold med særlig fokus på Bjørndalen. Steve Halsettrønning gav status på det
arbdeidet som i 2015 sammen med Grytdalens venner er utført, samt videre planer i 2016, mens
Arfinn Sætre viste en billedserie med tema Grrytdalen i fortid og nytid. Om lag 35 fremmøtte fikk
meget interessante foredrag.
Årsmøtet gav følgende resultat:

Møteinnkalling : Møtet var annonsert i god tid i ST . Videre var det sendt info til alle
medlemmer enten per mail eller post. Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og sekretær
Til møteleder ble valgt Mads Løkeland, mens Knut Bonvik ble valgt til sekretær.
Styrets årsmelding.
Styrets årsmelding ble enstemmig godkjent. Det er i 2015 gjennomført 6 styremøter, og
laget har hatt 2 representanter på Naturvernforbundets landsmøte. Videre flere
aktiviteter. Særlig har aktivitetene rundt Bjørndalen medført mye arbeid, noe som
planlegges å videreføres i 2016. Se for øvrig Styrets årsmelding.
Planer for 2016.
Det vises til vedlegg. Ut over nevte tiltak ble det fremmet ønske om at laget gjør et nytt
framstøt for å sikre at avrenningen fra gruvene på Løkken kommer under kontroll. Som
nå at det foreslås å tillate grensene for utslipp er ikke en akseptabel løsning.
Regnskap.
Regnskapet viser en utgående saldo på 15376,78 kroner. Det er i 2015 brukt betydelig
beløp på oppgradering av Bjørndalen. Foruten støtte på kr 20 000 fra Fylkeskommunen
har Naturvernforbundet og Grytdalens venner hver deltatt med 5000 kroner. Se
vedlegg.
Valgkommiteens innstilling for 2016 var følgende:
Leder:

Mads Løkeland

(1år)

Kasserer:

Knut Bonvik

(1 år)

Øvrige styremedlemmer

Livar Ramvik

(2 år)

Terje Staveli

(1 år)

Steve Halsetrønning (2 år)
Varamedlemmer

Revisor

Gjertrud Berg

(2 år)

Mari Vold

(1 år)

Rannveig Meland

(2 år)

Ole Bonvik

Valgkommiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Mads møter som medlem styret i
fylkeslaget ved fylkesårsmøtet. Det er åpent for at flere medlemmer stiller der.
Styret foreslo at Anne Bjerknes og Leif Meland fortsatt sitter i valgkommiten-enstemmig
vedtatt av årsmøtet

