
Referat fra Årsmøte i Norsk Astrologisk 

Forening 2012-08-12 

På Unity senteret 2 etg kl 18.00 

Årsmøtet åpnes og leder Hilde Tandberg Diesen leser gjennom Agendaen.  

Innkallingen godkjennes 

Referent oppnevnes: Gunn-Irene Nicolaisen 

Innkomne saker: Forslag om økning av medlemskontingenten til kr. 410,- fra og med 2013 

blir vedtatt. 

Leder leser gjennom årsrapporten, som deretter ble godkjent. 

1. Generalforsamlingen og styret Godkjent uten kommentarer 

2. Styremøter og diverse 

Godkjent uten kommentarer 

3. 1. Astrologisk Forum 

Siste setning i siste avsnitt rettet opp fra Regnskapstallene 2010 til Regnskapstallene 

2011 

4. 2. Alternativmesser 

Godkjent uten kommentarer 

5. 3. Møter og debattkvelder 

Under Andre lokallag og deres aktiviteter, ble Buskerudgruppa strøket da de ikke har 

vært aktive i 2011.  

6. 4. Vår-og høstseminar samt Englandskonferanse 

Godkjent uten kommentarer 

7. 5. Undervisning 

Ble føyd til at Jardar Lunde tidligere hadde vervet som undervisningskoordinator. 

8. 6. Økonomi 2011 

Tilføyelse: Portoreduskjonen på vel kr 1000,- gjelder pr utsendelse. Budsjettet for 

2012 ble godkjent. 

9.  

10. Regnskapet for 2011 viser et underskudd på -29.000,- kr. Det er flere årsaker til 

underskuddet, bla annet at vår-og høstseminarene ikke bærer seg økonomisk. Det ble 

fremmet forslag om at disse seminarene avlyses dersom interessen ikke styrkes.  

Underskuddet må rettes opp, og kasserer var tydelig på at den gamle ordningen om at 

styremedlemmer ikke betaler medlemskontingent, samt har gratis inngang på møter og 

seminarer som kompensasjon for innsatsen som gjøres i foreningen, må avvikles. Skal 

underskuddet rettes opp må alle bidra, og viste til at det er moralsk ansvarlig at alle nå 

betaler likt, uavhengig av innsats.  

I vedtektene står at medlemmer som ikke betaler kontingent heller ikke har 

stemmerett, noe kasserer viste til også gjelder for styremedlemmer.  Dette er i tråd 

med hva også leder mener, så den gamle ordningen endres fra og med 2012.  

Valg av nytt styre/styrets sammensetning 2012: 

Leder: Hilde Tandberg Diesen 

Nestleder: Atle Skretting 



Sekretær: Monica Tveterhagen (ny) 

Kasserer: Ubesatt 

Arrangementkoordinator: Giuliano Zorza 

Medlemskontakt: Gunn-Irene Nicolaisen 

Informasjon på nettet: Gro Merete Rue 

Vara: Kaisa Ytterhaug, Jardar Lunde 

Redaktør: John Erik Wold 

 


