
Protokoll for FAU-årsmøte  
på Toppåsen skole 

27.oktober 2020 kl. 20:00--21:00 

Sted: Møtet ble avholdt digitalt på Zoom 

Oppmøte 

Leder: Stine Elde, 6 trinn 
Referent: Inger Marie Haaland, 2 trinn 
Konstituering  
A Valg av møteleder 

Som møteleder ble FAU leder Stine Elde foreslått.  
Vedtak: Valgt 

 
B Godkjennelse av de stemmeberettigede 

17 Stemmeberettigede FAU-representanter var tilstede på møtet. 
Ingen av trinnene er representert med flere enn fire stemmeberettigede. 
Vedtak: Godkjent 

 
C Valg av en til å føre protokoll og minst en stemmeberettiget som protokollvitne. Som fører av 

protokoll ble Inger Marie Haaland foreslått. Som protokollvitne ble Marianne XX foreslått. 
 Vedtak: Valgt 
 
D Godkjenning av møteinnkalling. 

Vedtektene krever at årsmøte skulle vært våren 2020. På grunn av nedstengingen i 
forbindelse med korona må årsmøtet tas nå. Innkalling til årsmøte ble sendt sammen med 
innkalling til ordinært FAU-møte. Det ble foreslått å godkjenne innkalling og saksliste for 
årsmøtet. 
Vedtak: Godkjent 

 

 
2. Gjennomgang av FAUs økonomi/årsregnskap 

Maren Nordal (kasserer) informerte. Disponibelt beløp 192 000kr, mottatt 40 000 fra OBOS. 
Ikke store utgifter i år med bakgrunn i lav aktiviteter pga. pandemi. Stort sett omkostninger og 
utgifter knyttet til nyttårsball og leirskole. 
  
Skolen finansierer ifølge rektor Annes muntlige orientering nå utgiftene til fem dagers 
leirskolen fullt ut. (Endring i rammebetingelser i budsjettet for skolen.) FAU kommer ikke til å 
ha fremtidige utgifter til leirskole lengre.  17. mai-arrangementet genererer også mer inntekter 
enn før. Våren 2020 fikk vi støtte fra OBOS Jubel pga. manglende inntekter fra 17.mai 
arrangement 2020 som ble avlyst grunnet koronasituasjonen.  
FAU har god økonomi i 2020.  

  
Vedtak: Årsmøtet godkjenner økonomirapporten/årsregnskapet. 
 

  
  

  



3. Valg av tillitsvalgte (til 2021). 
A  Som FAU leder for 1 år ble Stine Elde foreslått 
Vedtak: Valgt 
 
B Som FAU nestleder for 1 år ble Silke Øverby foreslått 
Vedtak: Valgt 
 
C Som FAU kasserer for 1 år ble Maren Nordal foreslått 
Vedtak: Valgt 
 
D Som FAU sekretær for 1 år ble Lisa Yüksel foreslått 
Vedtak: Valgt 
 
 
 

 __________________________________________________________ 
Marianne S. Iversen 

Protokollunderskriver 


