
Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 
 
Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 
1500.  
 
Til stede:  
 
Fra styret: Øystein Revheim, Anders Stusdal, Hallvard Fosse, Stein Olav Jordal, Oddvar 
Fyllingen, Ivar Kristoffersen (vara) 
 
Veteraner utenom styret: Eilert Eilertsen 
2. generasjonsmedlemmer med stemmerett: Rune Mowinkel Nilsen, Johs Totland, Arvid 
Matre 
 
 
Åpning av møtet 
 
Formann Øystein Revheim åpnet møtet. Johs Totland ble valgt til referent 
 
Formannen gav deretter ordet til Hallvard Fosse som leste opp navnene på veteranene 
som hadde gått bort siden sist generalforsamling: 
 
Magne Kalhovde 
Olaf Lie 
Einar Vatshelle 
 
og foreningens revisor Laila Bernes som døde i en tragisk turulykke 9. august 2010. 
 
De avdøde ble minnet med ett minutts stillhet. 
 
Formannen gikk deretter gjennom dagsorden, og referatet fra forrige årsmøte. Deretter 
gikk han videre til sak 1 på dagsorden. 
 
Sak 1: Styrets årsberetning for perioden 10.8.2009 til 10.8.2010 
 
Formannen gikk gjennom styrets årsberetning for perioden 10.8.2009 til 10.8.2010. 
 
De fleste punktene var det ingen kommentarer til, men noen få ble diskutert: 
 
Pkt. 4: Etterkommertreff 12. juni  
Det ble foreslått å flytte etterkommertreffet til helgen før eller etter torgdagen for å øke 
opplsutningen. 
 
Pkt. 10 Felles innsats for Bjørn West museet, Foreningen Bjørn West, hytten og Bjørn 
West marsjen 
Eilert: Bjørn West har blitt mer kjent i media, bl.a. gjennom profilering i 17. mai toget i 
Bergen. Ola Hiis Berg har gjort en stor innsats for Bjørn West i 2009-2010.  
Oddvar: Prøve å få innspill til styret via nettsidene. 
 
Pkt. 11 Bjørn West marsjen 
Oddvar: Det kommer ny felles brosjyre for BW-marsjen i 2011. 
 
 



Årsberetningen ble enstemmig godkjent 
Sak 2: Styrets regnskap for perioden 10.8.2009 til 10.8.2010 
 
Styrets regnskap ble enstemmig godkjent 
 
Sak 3: Innkomne forslag 
 
Ingen nye skriftlige forslag hadde kommet inn til styret innen fristens utløp 1.8.2010. 
 
Forslag fra tidligere: 2 personer i styret står på valg hvert år. 
 
Sak 4: Valg 
 
Formannen hadde på forhånd bedt om å få tre ut av styret. Det måtte også velges ny 
revisor etter avdøde Laila Bernes. 
 
Valgkomiteen la fram følgende forslag 
 
Formann:             Oddvar Fyllingen 
Styremedlem:     Anders Stusdal 
        “                    Hallvard Fosse 
        “                    Stein Olav Jordal 
        “                    Johs Totland 
Varamedlem:      1. Ivar Kristoffersen 
                              2. Sverre Bernes 
                              3. Anne Andersson 
Revisor:                Rune Mowinkel Nilsen 
Valgkomite:         Formann: Kristian Bjørge 
                              Tove Kayser 
                              Øystein Revheim 
 
Forslaget ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 5: Eventuelt 
 
Rune ytret ønske om å endre vedtektene om stemmerett på neste generalforsamling. 
Forslaget vil gå ut på at det skal bli slutt på å søke om å få stemmerett. Én etterkommer 
fra hver veteran har stemmerett. Han ytret også å komme med forslag om aldersgrenser 
i styret.  
 
Avslutning 
 
Formannen takket av til applaus og ny formann Oddvar Fyllingen sa noen 
avslutningsord før middag ble servert.  
 
Totland, 1. oktober 2010 
 
Johs Totland 
referent 
 
 
 
 



	  

Foreningen	  Bjørn	  West	  

Innkalling	  til	  Generalforsamling	  2010	  

Dato	  :	  Lørdag	  28.august	  2010	  kl	  15.00	  

Sted	  :	  Bjørn	  West	  hytten	  i	  Stusdalen,	  Lindås.	  

DAGSORDEN:	  	  

1. Styrets	  Årsberetning	  for	  perioden	  	  10.08.2009	  –	  10.08.2010	  	  
2. Styrets	  Regnskap	  for	  perioden	  	  10.08.2009	  –	  10.08.2010	  
3. Innkomne	  forslag	  (	  skal	  være	  skriftlig,	  undertegnet	  og	  stemplet	  senest	  1.08.2010	  )	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Forslag	  sendes:	  Foreningen	  Bjørn	  West	  v/	  Øystein	  Revheim,	  	  Vinjesgate	  5,	  	  5007	  Bergen.	  
	  
Forslag	  fra	  tidligere:	  
2	  personer	  i	  styret	  står	  på	  valg	  hvert	  år.	  Endelig	  utforming	  av	  teksten	  vil	  bli	  fremlagt	  på	  
generalforsamlingen.	  
	  	  
Nye	  forslag:	  
Det	  	  er	  ikke	  innkommet	  flere	  forslag.	  
	  

4. Valg	  av	  formann,	  styremedlemmer	  med	  varamedlemmer,	  revisor	  og	  valgkomite.	  
	  

5. Eventuelt	  

Til	  generalforsamlingen	  bes	  alle	  ta	  med	  seg:	  1	  pose	  potetstapp	  +	  pølser.	  

Det	  sittende	  Styret	  er	  :	  

Formann:	  	   Øystein	  Revheim	   tlf.	  41	  25	  17	  58	  

Styremedlem:	  	  	  	  Anders	  Stusdal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   tlf.	  56	  35	  61	  26	  /	  90	  97	  11	  76	  

	  	  	  	  	  	  	  	  ”	  	   	   Halvard	  Fosse	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  ”	   	   Stein	  Olav	  Jordal	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  ”	   	   Oddvar	  Fyllingen	  

Varamedlem:	   1.	  Ivar	  Kristioffersen	  

	   	   2.	  Karl	  Anderson	  

Revisor:	   Laila	  Bernes	  

Valgkomite:	   Formann:	  Kristian	  Bjørge	  

	  	   	   Tove	  Kayser	  

	   	   Johannes	  Totland	  

	  

Bergen	  1.aug.	  2010	  

	  

Øystein	  Revheim	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  formann	  








