SYNNADALEN HYTTELAG
REFERAT FRA ÅRSMØTET
PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 29. JUNI 2019 KL 1500

14 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede.
Forfall fra styret: Ove Mejlgaard og Kjell Kristiansen
Forfall fra styrets varamedlemmer: Knut Maarud og Geir Kvillum
Helge Knutzen, styreleder, ønsket medlemmene velkommen til møtet.
Dagsorden for årsmøtet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent med akklamasjon.
2. Valg av møteleder

Styret foreslo Helge Knutzen som møteleder, noe som ble godkjent med akklamasjon.
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen

Årsmøtet foreslo Anita Rebolledo og Rolf Haugen, noe som ble godkjent med
akklamasjon.

4. Årsmelding
Årsmeldingen var utsendt på forhånd, men ble lest opp av sekretær Unni Langeland. Det
var ingen kommentarer til årsmeldingen.
Årsmeldingen ble godkjent med akklamasjon.
5. Årsregnskap

I kasserer Kjell Kristiansens fravær gikk Helge Knutzen igjennom årsregnskapet,
inntekter og utgifter som har vært gjennom året, samt balansen.

Kontingentinntekter utgjør kr 10.000. Utgiftene våre går hovedsakelig til vår webside,
samt leie av lokaler/servering ifm medlems-, styre- og årsmøter. Det er slik at vi «bruker
ikke nok penger».
Revisor Dag Imsgard hadde revidert regnskapet, funnet det i orden og anbefalte
årsmøtet å godkjenne regnskapet.
Regnskapet ble deretter godkjent med akklamasjon.
6. Fastsettelse av kontingent

Årskontingenten har vært kr 250. Styrets forslag var at årskontingenten settes ned til kr
150, da vi nå har såpass mye penger «på bok». Styret trodde vi kom til å få bruk for
advokathjelp ifm kommunedelplanene, men det har vist seg ikke å være nødvendig. Det
er derfor ingen grunn til å «legge seg opp penger».
Etter en del diskusjon og innspill fra medlemmene ble styrets forslag til ny kontingent
på kr 150 godkjent med akklamasjon.
Epost med betalingsoppfordring vil etter hvert bli sendt medlemmene, og pr separat
post til dem som ikke har mail.
7. Budsjett

Antall medlemmer er dessverre nedadgående. Vi har også noe utestående kontingent. Vi
budsjetterer med et underskudd på kr 3.500. Hvis vi kjøper aksjer i
Gjennomføringsorgan for Synnfjell Øst (Land Utvikling) til kr 6.000, vil de pengene etter
hvert gå inn i «fellestiltak-potten». Vi får dem igjen som bidrag til fellestiltak. Vi vil ikke
få noe utbytte på de aksjene.
8. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

9. Valg
Valgkomiteen v/Gunhild Alvik kunne meddele at hele det sittende styret, samt
varamedlemmer og revisor hadde sagt seg villig til å fortsette. Helge Knutzen og Unni
Langeland hadde tatt forbehold om 1 år ad gangen.
Det var ingen benkeforslag. Valgene ble dermed godkjent med akklamasjon.
Styret foreslo deretter at valgkomiteen tar gjenvalg, hvilket alle seg villig til, og
valgkomiteen ble gjenvalgt med akklamasjon.
Styret består således av:

Helge Knutzen, leder
Anne Alvik, nestleder
Unni Langeland, sekretær
Kjell Kristiansen, kasserer
Ove Mejlgaard, styremedlem
Eivind Osnes, styremedlem
Frithjof Funder, styremedlem

Varamedlemmer:
Gro Strand Griffin, Geir Kvillum og Knut Maarud
Revisor:
Dag Imsgard og Jan Erik Knutsen (vara revisor)

Valgkomite:
Solveig Hovde (leder), Gunhild Alvik og Jan Erik Knutsen

Gunhild Alvik benyttet anledningen til å takke styret for innsatsen, og at medlemmene er
meget fornøyd med arbeidet de utfører.
Årsmøtet formelt avsluttet kl 1600.

