
Årsmøte i Arendal kommunale foreldre utvalg (AKFU) 

14.06.2017 på Moltemyr skole 

 

Tilstede:  

Solveig Helljesen- Hisøy 
Monika Andersen- Nedenes 
Linda Skjulestad- Nesheim 
Kristin Tangen- Birkenlund 
Geir Noraberg- Moltemyr 
Astrid- Marie Garthe- Nesheim 
Heidi Blom Ohlsen- Strømmen 
Milena Roversi- AIS 
Tone Iren Anvedsen- Sandnes 
Nina Benestad Krombel- Stinta 
Evy-Ann Johnssen- Stinta 
Bente Nygård- Stuenes 
Kristin Hamre- Stuenes 
Øyvind Kolnes- Myra 
Bjørg Løhaugen- Rådmannens stab oppvekst 
 

Følgende sakliste ble godkjent: 

1. Valg av møteleder og referent 
2. Valg av to personer til å undertegne protokollen  
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
4. AKFUs årsberetning  
5. Økonomi  
6. Valg av nytt styre  
7. Valg av revisor  
8. Vedtekter for AKFU  
9. Natteravnoversikt for 2017/18  
10.Andre innkomne saker 

 

1. Valg av møteleder og referent 

 

Som møteleder og referent ble valgt: 

 

Møteleder: Solveig Helljesen 

Referent: Monika Andersen 

  



 

2. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll 

Til å underskrive protokollen ble valgt: 

Geir Noraberg og Heidi Blom-Ohlsen 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden:  

 

I tråd med forslag til vedtekter er nestleder og leder ved FAU-ene innkalt sammen 

med medlemmene av AKFU. Muntlig innkalling via AKFU-representantene er 

viderebragt til hver enkelt skole halvannen måned i forkant. Skriftlig innkalling er 

sendt pr e-post med 20 dagers varsel til leder og nestleder i FAU, samt medlemmer 

av AKFU. Forslag til vedtekter og natteravnturnus var vedlagt innkallingen. Øvrige 

dokumenter ble gjort tilgjengelig i møtelokalet. 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

 

4. Årsberetning 

 

Årsberetningen var fremlagt skriftlig i møtelokalet ved ankomst. Den ble opplest av 

møteleder, Solveig Helljesen. 

 

Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning 

  

5. Økonomiberetning 

 

Økonomiberetning ble lagt fram i møtet. Det står kr. 39.486,- på konto i Sparebanken 

Sør. Det har vært jobbet med å rydde opp i forhold rundt kontoen tilknyttet AKFU. 

Denne har feilaktig vært registrert på Arendal kommune, og ikke vært tilgjengelig for 

AKFU. Registrering i Brønnøysund er nå gjort, men Sparebanken Sør krever at leder 

skal være tilknyttet dem som kunde. Da leder ikke er kunde i banken, og går ut etter 

dette skoleåret, oversendes saken nytt styre. 

 

Vedtak: Økonomiberetningen tas til etterretning 

  

6.  Valg av nytt styre: 

Leder og styret velges for ett år om gangen, med mulighet for gjenvalg. Solveig 

Helljesen går av som leder da hun ikke lengre har barn i grunnskolen etter dette 

skoleåret. I tråd med at halve AKFU skiftes ut hvert år, velges styremedlemmene i 

hovedsak blant de som alt sitter i AKFU.  



I tråd med styrets innstilling ble følgende enstemmig valgt: 

Leder: Nina Benestad Krombel 

Styret: Lill Iren Aanonsen, Monika Andersen, Øyvind Kolnes. Svein Elgvin. 

Styret konstituerer seg selv. 

 

7. Valg av revisor  

Som revisor ble Kenneth Holst enstemmig valgt. 

 

8. Vedtekter for AKFU 

 

Forslag til vedtekter var sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet. Vedtatte 

vedtekter ligger vedlagt årsmøteprotokollen. 

 

Vedtak: Vedtektene vedtas slik de er foreslått. 

 

9. Natteravner skoleåret 2017/18 

 

Forslag til natteravnliste for skoleåret 2017/18 ble sendt ut sammen med 

innkallingen til årsmøtet. Natteravnordningen ble reetablert skoleåret 2016/17, og 

fordeles på alle ungdomsskolene i Arendal som deltar i AKFU.  Natteravnordningen 

må følges opp av leder eller annet dedikert styremedlem som også har kontakten 

med forebyggende enhet i politiet. Natteravnordningen foreslås videreført etter 

samme modell som i 2016/17 (se årsberetning). 

Vedtak: Forslag til natteravnordningen for 2017/18 vedtas. 

 

FAU-leder ved Moltemyr skole hadde tatt ansvar for bevertning av årsmøtet, og møtet 

startet med en orientering om Moltemyr skole v/fungerende rektor. Møtet ble avsluttet 

med en omvisning på Moltemyr skole samt omliggende områder som skolen disponerer.  

  

 

 

Geir Noraberg        Heidi Blom-Ohlsen 


