LMK sitt Landsmøte
LMK’s landsmøte ble avholdt 30.03.19. Med oppstart klokken 10:00 og forespeilet avslutning
klokken 14. Dette holdt med små marginer. Det var et landsmøte etter fastsatt standard og
kjente rutiner. Innkallingen var preget av kjent agenda med tre innmeldte saker.
Årsmøtet ble åpnet ved konstituering av dirigent, sekretær og fullmaktskomité. Sak 2 var
registrering av fullmakter, sak 3 godkjenning av innkalling og agenda, sak 4 godkjenning av
protokoll fra Landsmøtet 2018, sak 5 styrets beretning for 2018, sak 6 regnskap 2018 med
beretning, sak 7 strategi og handlingsplan.
Etter dette kom de innmeldte sakene som var 8a,b og c. Sak 8a var en oppfriskning av et
tidligere forhold som har preget landsmøtene til LMK. Saken omhandler tidligere
styreformann og dennes rolle i LMK. Når referatet fra LMK blir utgitt vil det følge en
grundigere utredning om dette forholdet. Men det var et klart ønske at medlemsklubbene nå
ønsket å legge dette bak seg.
Sak 8b og c henger litt sammen og angikk medlemskontingenten. Denne ble foreslått
forhøyet i fjor med 20 kroner (15-35) pr. medlem med virkning fra i år. Dette ga ulike utslag
for organisasjonene. Det ble videre satt ned et utvalg bestående av personer som
representerte ulike organisasjoner med ulik størrelse. Denne skulle arbeide fram et forslag til
modell for kontingent 2020. Gruppens forslag var 35,- per medlem, ingen klubb betaler for
mindre enn 50 og ikke for mer enn 1400. Samt at kontingenten fastsettes av landsmøtet.
Deretter var det budsjett med små diskusjoner etterfulgt av valg, stillhetens øyeblikk. Her ble
det en noe uoversiktlig situasjon. Valgkomiteen hadde innstilling til nytt styremedlem
publisert i siste time. Dette ble ikke tatt til etterretning og sittende styremedlem fortsatte sin
periode.
Landsmøte protokoll 2019 blir publisert på LMK sin hjemmeside for den leser som ønsker å
dykke mer grundig inn i det organiserte liv.
http://www.lmk.no/punkt_08/underpunkt_05/

