SYNNADALEN HYTTELAG
REFERAT FRA ÅRSMØTET
PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 25. JUNI 2016 KL 17:30

16 personer, inkl, styremedlemmer, var til stede.
Forfall fra styret: Ove Mejlgaard
Forfall fra styrets varamedlemmer: Tom Brataas og Ingvild Svendsrud
Helge Knutzen, styremedlem og på valg som ny leder av hyttelaget, ønsket medlemmene
velkommen til møtet, og informerte om at styret ønsket et tilleggspunkt på
dagsordenen;
et nytt pkt. 2: Valg av møteleder og valg av to personer til å undertegne protokollen.
Agendaen, med tilleggspunkt, ble da som følger:

•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
Årsmelding
Regnskap
Fastsettelse av kontingent
Budsjett
Innkomne forslag
Valg

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og endret dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
Styret foreslo Helge Knutzen som møteleder og Unni Langeland og Anita Rebolledo til å
undertegne protokollen.
Ovennevnte ble godkjent.

3. Årsmelding
Årsmøtet ønsket ikke at årsmeldingen ble lest opp, da denne var utsendt på forhånd.
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Årsmeldingen ble godkjent.

4. Årsregnskap
Kasserer Frithjof Funder orienterte om regnskapet som var satt opp i kronologisk
rekkefølge. Han konstaterte at vi bruker penger.
Revisor Dag Imsgard hadde meldt forfall, men Funder leste opp Imsgards brev om at han
fant regnskapet i orden og anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet.
Regnskapet ble deretter godkjent.

5. Fastsettelse av kontingent
Årskontingenten har vært på kr 250,- pr år. Vi er et lite hyttelag, og det vil påløpe en del
utgifter i nær fremtid, bl.a.:
✓ Vi må regne med å dra til en god del møter i forbindelse med de kommende
viktige høringsuttalelser og det vil være utgifter i forbindelse med dette (bil/bensinutgifter etter statens satser)
✓ Utgifter til møtelokale (Synnfjellporten) og lett servering ifm møter
✓ Utgifter til nettsiden vår
✓ De siste årene har vi også bl.a. hatt utgifter til bårebuketter (slikt markerer oss
positivt i bygda)
På bakgrunn av ovennevnte - og spesielt utgiftene vi forventer mht til de kommende
høringsuttalelser - foreslo styret å heve årskontingenten for 2016 til kr 300,-, hvilket ble
godkjent.
Epost med nærmere info vil bli sendt medlemmene, og pr separat post til dem som ikke
har mail.

6. Budsjett
Budsjett var ikke sendt ut. Helge Knutzen hadde imidlertid satt opp forslag til et budsjett
som ble fremlagt for årsmøtet. Knutzen gikk igjennom postene. Noen poster vil bli
billigere, da:
✓ Knutzen overtar selv det meste av arbeidet med vår nettside
✓ Bankgebyrer vil bli billigere, da brevgiroutgiftene vil bortfalle med valg av ny
kasserer
✓ Løypebidrag til Synnfjelløypene blir sløyfet, da hver og h av våre medlemmer
hvert år oppfordres til å betale direkte til Synnfjelløypenes konto
✓ Kr 5.000 er satt av til styrets disposisjon til høringsuttalelser
✓ Kr 500 er avsatt til turer, f.eks. er planen en tur til «fossen» Nylen i løpet av
høsten
Årsmøtet ga styret fullmakt til å forvalte pengene.
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7. Innkomne forslag.
Det var ikke kommet inn øvrige forslag til behandling

8. Valg
Fra valgkomiten var Live CaIlin (leder av valgkomiten) til stede.
Jan Erik Knutsen var til stede under det meste av årsmøtet, men hadde forlatt møtet, da
punktet «valg» var oppe til behandling. Gunhild Alvik hadde meldt forfall til årsmøtet.
Live CaIlin orienterte om valget. Alle kandidater hadde blitt kontaktet. Følgende styre,
varamedlemmer til styret, revisor og valgkomité ble valgt med akklamasjon:

Styret:
Helge Knutzen (leder, nyvalg) - 2 år
Anne Alvik (nestleder, nyvalg) - 2 år
Kjell Kristiansen (styremedlem - kasserer) - gjenvalg 2 år
Unni Langeland (styremedlem - sekretær) - ikke på valg - 1 år igjen
Ove Mejlgaard (styremedlem) - gjenvalg - 2 år
Eivind Osnes (styremedlem)- ikke på valg - 1 år igjen
Frithjof Funder (styremedlem) - ikke på valg - 1 år igjen
Varamedlemmer til styret:
Gro Strand Griffin (nyvalg) - 2 år
Ingvild Svendsrud - ikke på valg - 1 år igjen
Arild Eidesmo - ikke på valg - 1 år igjen

Revisor
Dag Imsgard - ikke på valg - 1 år igjen
Jan Erik Knutsen (vararevisor) - gjenvalg 2 år

Valgkomité
Live CaIlin ga uttrykk for at hun ønsket at leder av valgkomiteen skulle bli en som kjente
flere mennesker i bygda. Således ble:
Solveig Hovde - nyvalgt leder av valgkomiteen - 2 år
Gunhild Alvik - ikke på valg - 1 år igjen
Jan Erik Knutsen - ikke på valg - 1 år igjen
Til slutt oppfordret Solveig Hovde hyttelaget vårt til å melde oss inn som
foreningsmedlem i «Norges Hytteforbund».

Årsmøtet avsluttet kl 18:15.
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