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Norwegian Weightlifting Federation

PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013

Sted: Rica Hotel Gardermoen
Tid: 17. mars 2013kJ.10.00

1. Åpnine
NVFs President Per Mattingsdal ønsket alle de frammøtte, og spesielt Kirsti Skog fra NIF,
velkommen. Han takket for et engasjerende lederseminar lørdag og oppfordret alle til å stille
på neste seminar i oktober.
Han sa at ledersamlingen hadde vært god. Det var stort engasjement og alle var saklige.
2012 var et år med stort antall aktive. Dette har fortsatt inn i 201 3 da vi hadde
rekorddeltakelse i NM Senior og Veteran. Spesielt gledelig var det med nær 3 ganger så

mange kvinner som vanlig.
En utfordring er å heve standarden for norske vektløftere. Nivået blant mennene må høynes,

men det er ulike oppfatninger om hvordan det best kan gjøres.

Kirsti Skog takket for invitasjonen og hilste fra Idrettsstyret. Tinget er det viktigste organet i
forbundet og hun nevnte spesielt tre viktige oppgaver for Tinget, å styre videre vei gjennom
budsjett, å vedta lover og reglement og å velge styre for neste periode.
Hun fremhevet det å bidra til idretten giennom frivillig innsats som inspirerende. Det er
interessen for idretten som driver oss, og innsatsen preges av frivillighet, demokrati, lojalitet
og likeverd og gnrnnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettspolitisk dokument har "Idrett for alle" som visjon. Det gjelder oss alle og utfordrer hver
enkelt og fellesskapet. Hovedutfordringen er å få til en åpen og inkluderende idrett, som også
er forutsigbar og langsiktig.
Hun trekk også fram arbeidet mot doping og kampfiksing. Det er viktig å forebygge.
Det har gått mye tid til arbeidet med OL og PL i2022. Oslo kommune har nå bestemt hvilke
arenaer som skal benyttes. Idrettsstyret holdes orientert. Det er ønskelig med stor enighet om
dette.
Om seg selv sa hun at hun kommer fra Troms og er styremedlem i Troms Idrettskrets.
Hun avsluttet med å ønske lykke til med Tinget.

2. Navneopprop - godkienning av de frammøtte representantene
Per Mattingsdal foretok navneopprop.
Det var i alt 4l delegater som møtte.
Observatører o g, gj est ble innvilget talerett.
Det var 28 delegater med stemmerett.
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F ølgende deleg ater møtte:

Forbundsstyret
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Vektløfterkretser
Nordenfi eldske Vektløfterkrets
Ro gal and/Agd er V ektl øfterl<rets
Sogn og Fjordane VektIøfterkrins
V e stfo I d V ektløfterkret s

Klubber
10 AK Bjørgvin
11 BreimsbygdalL
12 Gjøvik AK
13 Grenland AK
14 Hitra VK
15 IF Tønsberg-Kameratene
16 IL Kraftsport
17 Larvik AK
18 Nidelv IL
19 Oslo AK
20 Spydeberg Atletene
2I Stavanger VK
22 Stjørdal AK
23 Tambarskjelvar IL
24 T & IlNational
25 Trondheim AK
26 Tysvær VK
27 Vigrestad IK
28 Åsane VK

Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett
29 Sportssjef
30 Generalsekretær

Obsewatør
3 I Rogalandl Agder Vektl øfterI<rets
32 Gjøvik AK
33 Hitra VK
34 T & ILNational
35 Trondheim AK
36 IF Tønsberg-Kameratene
37 Tysvær VK
3 8 Vigrestad IK
39 Åsane VK
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Per Mattingsdal
Tryggve Duun
Janne Grostad
Steinar Kvame
Camilla Carlsen

Tore Wisth
Tor Steinar Herikstad
Jørn Helgheim
Jan Robert Solli

Johnny Sandvik
Ola Bergheim
Joakim Sofienlund
Gunnar Knudsen
John Birger Brevik
Per Marstad
Hans Martin Arnesen
Jostein Frøyd
Bjørn Johnsen
Geir Hestmann
Johan Thonerud
Sigvald Monsen
Katarina S. Hoff
Ove Varlid
Lars Joachim Nilsen
Kjetil Holden
Dag Rønnevik
Jonas Stavnheim
Jørund Sundal

Arne Grostad
Arne H. Pedersen

Torbj Ørn Ødegård
Espen Bjaaland
Kariann ulvan
Thomas Lilleborgen
Ingvild Brynjulfsen
Ruth Kasirye
Roy Revheim
Jorunn Elin Skoran
Aslak Olsen



40 Toppidrettskomiteen Odd Gunnar Røyseth
Gjest

4l Idrettsstyret i NIF Kirsti Skog

Gyldige forfall
Delegat:
Lørenskog AK Vegard Røysum
Observatør:
Sogn og Fjordane Vektløfterkrets Daniel Holstad

3. Sakliste og forretningsorden
Sakslisten og forretningsorden ble godkjent uten merknader.

4. Konstituerinq

Dirigent:
Referent:
Undertegne protokollen:
Rei sefordeling skomite :

Tellekorps:

Johan Thonerud
Arne H. Pedersen
Kjetil Holden og Tore Wisth
Ikke aktuell
Ola Bergheim og Camilla Carlsen

5. Giennomgang av Arsberetning
Statistikken er ikke en del av årsberetningen. Eventuelle feil i denne meldes til
generalsekretæren.

Det kom følgende merknader til årsberetningen:

Bunntekst 20ll er feil, skal være2012.
Side 6 Det er ønske om at medlemstall tas med over flere år.

Side 7 Feil e-postadresse for IL Kraftsport, skal være h.m.arnesen@gmail.com
Feil e-postadresse for Hitra VK, skal være iohn@hitraturistse
Feil navn Trondheim AK, skal være Morten Johannessen.

Side 8 Feil adresse Johnny Sandvik, skal være Belkenberg 56, 5055 Bergen
Det er ønske om antall lisenser pr. klubb over flere år.

Side 9 Lagleder landskampen var Per Olav Dagsland, ikke Steinar Kvame
Datoer uten punktum,9 - 17 April skal være 9. - 17. April

Side 9/10 Nordisk Senior og Nordisk Lag,28. - 30./September. Sideskift gSør at Nordisk
Lagog September kommer på ny side. Ser ikke sammenhengen.

Side 1 I Antall løftere i 2012 skal være 353, ikke 358.
Side 11-12 Det er ønske om en analyse over antall aktive og antall stevnestarter de siste

årene tas med i årsberetningen.
Side 12 Siste avsnitt før Herrer senior: Feil antall jenter med stevneresultat, 48, skal

være 113.

Side 13 Junior gutter: Siste setning: Også Jantsen Øverhs fortsetter som junior i20I3.
Side 26 Parkano er i Finland, ikke i Norge.
Side 28 Masterklasse for Bernt Petter Andersen var M4, for Johan Thonerud M5.
Side 35 Kommentar dommerinstruktører: Det at Østlandet Vektløfterkrets er
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gjenopprettet vil føre til endringer i fordeling av fylker på dommerinstruktørene
i20t3.

Side 38 Terje Bjerke tilhører Spydeberg Atletene fra november 201I (et
dommeroppdrag for Oslo AK i 2011).
Thomas Lilleborgen tilhører National fra 2012.

Side 53 Terminliste for 2014 bør flyttes til slutt i årsberetningen.
Side 56-57 Styrets beretning flyttes bak regnskap og budsjett.
s. 54 etc., Flytte fram.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent med disse merknader.

6. Reenskap
Katarina S. Hoff orienterte om regnskapet for 2012. Det er hennes 13. år som regnskapsfører
for NVF. Hun gjør dette på frivillig basis.
Det føres to regnskaper. Resultatregnskapet er det offisielle som sendes til NIF.
Prosjektregnskapet er av størst interesse for oss, da det gir oss en bedre oversikt over hva
pengene brukes til.

Regnskapet viser et overskudd på 168 058 kroner.

Fordelingen på hovedområdene er som følger:

2012 20rr
Aktivitet: 66 % 64 %
Løwr; 17 % 18 %
Administrasjon: 12Yo 13 %
Varekjøp: 5% 5%

Dette viser vi bruker relativt lite til administrasjon og lønn. Det meste går til aktivitet.
Vi har god økonomikontroll og en sunn økonomi.

Vi har god likviditet og tilfredsstillende egenkapital. Normalt skal regnskapet gb i 0, men det
er helt nødvendig å ha en egenkapital så lenge vi har ansatte.

NVF har bare en sponsor, Eleiko.

Katarina gikk gj ennom prosjektregnskapet.

Det kom noen fii kommentarer.
Momskompensasj onen har økt fr a 20 | | til 20 12.
Varesalget må opprettholdes, spesielt av hensyn til nye klubber.

Johan Thonerud leste opp revisj onsberetningen.

Jostein Frøyd leste opp rapporten fra kontrollkomit6en.

Regnskapet ble etter dette enstemmig vedtatt.
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T.Innkomne forslag

Endringsforslag til lov for Norges Vektløfterforbund og NVFs tekniske
reglement - særnorske bestemmelser

Forslae l. Fremmet av AK Bjørgvin
Forslag vedrørende lagserien og NM Lag

AK Bjørgvin foreslår at personer som ikke er norske statsborgere, men som har bopel i Norge
kan delta i lagserien alle kategorier og bli norsk mester for lag.

Begrunnelse:
Henviser til andre nasjoner som tillater utenlandske utøvere til å delta i den nasjonale
lagserien. Gjelder stort sett all lagidrett (fotball, håndball, basket, m.m.) hvor utøvere med
utenlandsk statsborgerskap kan være med på lag og bli norske mestre så sant de har gyldig
oppholdstillatelse. Gjeldene denne sesongen 2013.

Forbundsstyrets kommentar:
Styret er enig i intensjonen i forslaget, men vil fremme følgende forslag:

Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fast bopel i Norge, kan delta i
lagserien alle kategorier og bli norsk mester for lag, forutsatt at de har deltatt i minst to
serieomganger for aktuelt lag.

Begrunnelse: Det må stilles krav om fast bopel i Norge for å sikre at oppholdet er varig.
Det er nødvendig med deltakelse i lagserien for å delta i NM for Lag.

Endringsforslaget omhandler $ 28 i lov forNVF og $ 27 pkt. l, j) og pkt.2,l) i Teknisk
reglement.

Styret føyde til i sitt forslag: og at stevnene har vært arrangert i Norge.

AK Bjørgvin trakk sitt forslag og støttet styrets forslag, med tilføyelsen.

Det ble dermed stemt over følgende forslag:

Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fast bopel i Norge, kan delta i
lagserien alle kategorier og bli norsk mester for lag, forutsatt at de har deltatt i minst to
serieomganger for aktuelt lag, og stevnene de har deltatt på har vært arrangert i Norge.

Forslaget ble vedtatt med 23 stemmer for og 5 stemmer mot.

Endringsforslag til NVFs tekniske reglement - særnorske bestemmelser

Forslas 1. Fremmet av AK Bjørgvin
Forslag Krav NM senior kvinner.
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AK Bjørgvin foreslår at kravet for å delta på NM senior kvinner høynes fra bronsemerket til
sølvmerket.

Begrunnelse
Kravet er for lavt. Det skal stort sett ikke mer til enn et par treninger så er bronsemerket
innfridd. Ser blant annet at kvinner som kommer fra CrossFit miljøet og trener vektløfting
noen uker klarer greit bronsemerket. Dette blir helt feil i forhold til mennenes krav. Gjelder
fra kvalifiseringsperioden for NM Senior 2014.

Forbundsstyrets kommentar:
Styret støtter ikke forslaget, og fremmer følgende motforslag:

Kravet til bronsemerket for kvinner heves med2 kg for de letteste klassene (a8 kg - 63 kg) og
4 kg for de tyngste klassene (69 kg - +75 kg). Krav for å delta på NM Senior for kvinner er
fremdeles bronsemerket.

Begrunnelse: Det er stor forskjell mellom kravene til bronsemerket og sølvmerket. Ved å heve
kravet til bronsemerket som vist vil vi fremdeles ha mange kvinner som kvalifiserer seg til
NM Senior.

Endringsforslaget omhandler $ 21, pkt. 3.

Etter en god diskusjon endte det med følgende:

Forslaget fra styret ble trukket.

Forslaget fra AK Bjørgvin ble endret som følger:

AK Bjørgvin foreslår at kravet for å delta på NM senior kvinner høynes fra bronse til
sølvmerket, forutsatt at kravene til sølvmerket senkes slik at de ligger ca. midt mellom
kravene til gullmerket og bronsemerket. Styret gis fullmakt til å utforme kravene slik at de

passer med intensjonen i forslaget.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslas 2. Fremmet av AK Bjørgvin
Forslag kvalifiseringsperioden til intemasjonale mesterskap (EM og VM)

AK Bjørgvin foreslår etter innspill fra utøvere at kvalifikasjonskravene og innfrielse av disse
til internasjonale mesterskap settes til 6 maneder før mesterskapet. Det betyr at en utøver som
klarer kravet 6 måneder før mesterskapet er kvalifisert. Gjelder alle kategorier EM og VM
samt andre mesterskap som har poengkrav.

Begrunnelse
Det vil gi utøveme bedre tid til å forberede seg til mesterskapet og planlegge formtopp. Som
en sikkerhet bør sportssjefen følge opp de som er kvalifisert med jevnlig kontakt for å forsikre
seg om at treningsplaner følges. Ved tvilstilfeller der utøveren er blitt skadet eller av andre
årsaker ikke har fiitt trent etter klart kvalifiseringskrav bør det kreves et teststevne eller andre
garantier for å bekrefte form.
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Forbunds styrets kommentar :

Styret støtter forslaget og begrunnelsen fra AK Bjørgvin.

Endringsforslaget omhandler $ 17, pkt. 2.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 3. Fremmet av Forbundsstyret
Medalj erekk efølge for veteraner

Styret foreslår at det tildeles medaljer innen hver alderskategori (Ml osv., Kl osv.) basert på
veteranpoeng (gitt av Sinclair og Meltzer-Malone). Det betyr at de tre beste i Ml, der alle
vektklasser teller med, får gull, sølv og bronse. Tilsvarende blir det for de andre kategoriene.

Begrunnelse:
Slik det er nå, blir nesten alle som stiller i NM veteran norske veteranmestre i sin vekt- og
alderskategori. Styret ønsker konkurranse om de forskjellige medaljene, og dermed vil
verdien og prestisjen med medaljene bli mye større.

Endringsforslaget omhandler $ 21, pkt. 8 og $ 22,pkt.2.

Det ble en god debatt om dette forslaget. Debatten endte med at forslaget ble trukket.

Forslag 4. Fremmet av Forbundsstyret
Kvinne som deltar på herrelag i NM Lag og Norges Cupen

Kvinne som deltar på herrelag i NM lag får kvinnepoeng i Norges Cupen for kvinner med
samme resultat.

Begrunnelse:
Dette er en presisering av gieldende praksis.

Endringsforslaget omhandler $ 27, pkt. 2, ny bokstav.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 5. Fremmet av Forbundsstyret
Kvalifi seringsperiode for NM

Dersom det er satt kvalifiseringskrav for deltakelse i NM gielder kvalifiseringen fra og med
fonige NM til og med påmeldingsfristen for aktuelt NM.

Begrunnelse
Dette er en presisering, som vil dekke alle NM med kvalifiseringskrav. I nåværende reglement
står det 31. januar, som er påmeldingsfristen bare for NM Senior.

r
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Endringsforslaget omhandler $ 21, pkt. 5.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Budsiett for 2013

Katarina giennomgikk budsjettet for 2013, supplert av Arne Grostad, som gjennomgikk
aktivitetene.

Det kom en del kommentarer.

Til post 71000 - Klubb- kretsbesøk, samlinger: Dersom de beste utøverne skal besøke enkelte
klubber er 50 000 kroner lite. Svar: Dette kan også tas fra post 73030, disse må ses i
sammenheng.

En kommentar var at 10 000 kroner i sponsorinntekter (post 3l2l) er lite. Det nye styret bør
jobbe med å øke dette.

Det ble stilt spørsmål ved post 6820 - Nytt fra NVF. Trenger vi bladet? Det var stemning for
å fortsette med det, men spørsmålet kan tas opp på høstsamlingen.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

9. Lanetidsplan oe lanetidsbudsiett
Strategiplanen for 2013 -2016ble behandlet på lederseminaret dagen før Tinget.
Tryggve Duun gikk gjennom resultatet av denne behandlingen.
Det vil bli en del endringer i strategiplanen basert på dette. De fleste endringene var det
enighet om, og vil komme på plass basert på referatet fra seminaret.
Kapittel 4.1 - e skape en funksjonell treningskultur for toppidreff - var det delte meninger om,
og Tryggve presenterte endringer til opprinnelig tekst.
Etter dette ble kapittel4.l enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over strategiplanen i sin helhet, forutsatt at de nevnte endringene
innarbeides.

Strategiplanen ble enstemmig vedtatt.

10. Statsautorisert/registrert revisor og revisors honorar

Tinget gikk enstemmig inn for at vi beholder samme revisor som vi har hatt de siste årene.

11. Terminliste (større stevner som KM. RM. NM os elitestevner) for 2014
Stavanger VK ble på Tinget 2012 tildelt NM Senior og veteran i2014.

Larvik AK og Tønsberg-kameratene ønsket begge enten NM Junior eller NM 5-kamp. En
avstemning viste at det var flertall for å gi Larvik AK NM 5-kamp. Dermed fikk Tønsberg-
Kameratene NM Junior.
Larvik AK ønsket i utgangspunktet å arrangere Østlandsmesterskapet, men gikk med på at
Spydeberg Atletene fikk det.
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Nordenfieldske mesterskap, KM 5-kamp Nordenfieldske og KM Nordenfieldske var på
forhand fordelt av Nordenfieldske Vektløfterkrets, som viste nedenfor.

BreimsbygdalL, i samarbeid med IL Brodd og Tambarskjelvar IL, ønsket å arrangere NM
Ungdom.

Landskamp England - Sverige - Norge: Alternativene er Naustdal (Tambarskjelvar IL
undersøker) eller Oslo (samarbeid mellom klubber, undersøkes). Styret avgtrør senere.

Larvik AK ønsker å arrangere Nordisk Senior neste gang det skal gå i Norge. Det blir trolig i
2015.

Trondheim AK undersøker muligheten av hanangere NM Lag20l3. Det er avhengig av at
hall er ledig.

Følgende tildelinger ble vedtatt:
18 januar

Spydeberg Atletene
Tysvær VK
Nidelv IL
Stavanger VK
BreimsbygdalL
Tønsberg-Kam.

Nidelv IL
BreimsbygdalL
AK Bjørvin
Vigrestad IK
Larvik AK
Gjøvik AK
Larvik AK

Hitra VK
Tambarskjelvar IL
Flaktveit IK
Stavanger VK
Tønsberg-Kam.
Gjøvik AK

Fastsettes senere

7.-3.mars
5 april
3 mai
4 juni

13 september
18 oktober

Annen dato i
oktober
5-6 desember

Regionale mesterskap
Østlandet:
Vestlandet:
Nordenfieldske:
NM Senior/Veteraner (inkl. NC 1. runde):
NM LJngdom:
NM JuniorÆ.{orges Cup 2. runde:
KM 5-kamp
Nordenfielske:
Sogn og Fjordane:
Hordaland:
Rogalandl Agder:
Vestfold:
Østlandet:
NM 5-kampÆ.{orges Cup 3. runde
Kretsmesterskap
Nordenfieldske:
Sogn og Fjordane:
Hordaland:
Rogal andl Agder:
Vestfold:
Østlarrdet:

NM lagNorges Cup 4. runde:
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12. Utmerkelser

Hedersmerkeutvalget har besluttet å tildele tillitsmannsnåla til følgende:

Terje Gulvik, Larvik AK
Kolbjørn Bjerkholt, Larvik AK
Ole Kristian Larsen, Larvik AK
Tore Wisth, Nidelv IL.

Tillitsmannsnåla vil bli sendt til disse.

13. EM 2016 orienterine
Steinar Kvame orienterte.

EM Senior er et stort og viktig arrangement , og i 2016 vil det også være siste sj anse for
kvalifisering til OL i Rio de Janeiro.

Forprosjektet er kommet godt i gang. Basert på statistikk fra tidligere EM har en kommet
fram til forventet antall tilreisende (ca. 550) og ovemattingsdøgn (ca. 3 300, over 6 døgn). Det
vil være fullt mulig å ta imot alle disse i begynnelsen av mai, da det er lite trykk på hotellene,
som vil være Sunnfiord Hotell, Førde hotell og eventuelt hoteller i Florø.

Mesterskapet vil arrangeres i Førdehuset, som har 3 handballbaner. Det må baseres på en stor
dugnad som primært må forankres i Naustdal, men der øvrige Sunnfiord og vektløfter-Norge
også må bidra.

Knut Folkestad er sponsoransvarlig og har Stian Grimseth og Tom Farsund med på laget.
Disse bør kunne få inn bra med penger til prosjektet.

Sogn og Fjordane fylke, Naustdal kommune og Førde kommune er alle villige til å satse på
dette. Tambarskjelvar IL hovedlag er også positiv.

Budsjett er satt opp basert på EM i Stavanger, juster for prisstigning. Det ser bra ut.
TV sendingene er viktige. Goldstrøm fra Eurosport vil komme for å se på forholdene i mai.
Han må gå for dette.

President og generalsekretær i EWF vil bli invitert til Førde under EM senior i april, Per
Mattingsdal og Stian Grimseth vil ta seg av det.

Søknad vil være klar i september. Sponsorer vil være klare i oktober. Hovedprosjekt og -
organisasjon vil være klar i desember.

En vil satse på et kompakt opplegg. Naustdalsshallen vil kunne brukes til trening.

Presentasjonen ble meget godt mottatt av tinget.

Tinget støttet enstemmig opp om prosjektet.
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14.Yzls.
Valgkomiteen hadde innstilt følgende kandidater til styret og kontrollkomit6, og valgresultatet
ble som følger:

a) President og visepresident
President: Per Mattingsdal Vigrestad IK Enstemmig valgt Gjenvalg
Visepresident: Tryggve Duun Trondheim AK Enstemmig valgt Gjenvalg

b) Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
Styremedlem: Ove Varlid Tambarskjelvar IL Enstemmig valgt Ny 1)

Styremedlem: Janne Grostad Nidelv IL Enstemmig valgt Gjenvalg
Styremedlem: Camilla Carlsen AK Bjørgvin Enstemmig valgt Gjenvalg
Varamedlem: Johan Thonerud Spydeberg Atletene Enstemmig valgt Gjenvalg
Varamedlem: Gunnar Knudsen Grenland AK Enstemmig valgt Ny
1): Var varamedlem i fonige periode.

c) Kontrollkomit6 med leder, et medlem og to varamedlemmer
Leder: Jostein Frøyd Larvik AK Enstemmig valgt Gjenvalg
Medlem: Steinar Kvame Tambarskjelvar IL Enstemmig valgt Ny
Medlem Johanna Wåsjø Oslo AK Enstemmig valgt Ny
Varamedlem: Børge Aadland AK Bjørgvin Enstemmig valgt Gjenvalg
Varamedlem: Johnny Sandvik AK Bjørgvin Enstemmig valgt Gjenvalg

d) Representanter til Ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
Tinget ga styret fullmakt til å bestemme dette.

e ) Valgkomit6 med leder, to medlemmer og et varamedlem
Leder: Sigvald Monsen Stavanger VK Enstemmig valgt Ny
Medlem: Per Marstad Tønsberg-Kam. Enstemmig valgt Gjenvalg
Medlem: Gunnar Reiakvam Tambarskjelvar IL Enstemmig valgt Gjenvalg
Varamedlem Tor Steinar Herikstad Vigrestad IK Enstemmig valgt Ny

15. Bestemme tid os sted for neste tins
Forbundstinget20l4 avholdes søndag 23. mars
Tinget ga styret fullmakt til å bestemme sted.

16. Avslutnine
Pres. Takker for engasjerende og saklig forsamling. Takker Per Marstad for jobben med
valgkomiteen. Styret har arbeidet godt sammen, Steinar Kvame kommer sikkert igien. Han
takket de to ansatte for godt utført arbeid og ønsket til slutt alle vel hjem.

Bergefl,25.03.13
Arne H. Pedersen. referent

Mrt*t l*au-
Kjetil Holden

'lt
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