Fåvang Østfjell Hytteforening
Organisasjonsnummer: 912010546

Protokoll fra årsmøte 2017
Fåvang Østfjell Hytteforening avholdt årsmøte i Gullhaugen Sportskapell onsdag 12. April
kl.18.00. Møte ble avholdt i forkant av Løypelagets årsmøte, inkludert kaffe og kakeservering.
Det var 50 personer til stede. Leder Nils Tveter ønsket velkommen.
Sak 1. Godkjenning av innkalling
Godkjent.
Sak 2. Valg av dirigent
Nils Tveter ble valgt til dirigent for årsmøte, Haldis Stenseth og Nils Tveter ble oppnevnt
til å referere årsmøte i felleskap..
Til å underskrive protokollen ble Arve Ulfsbøl og Oddrun Flaten valgt.
Sak 3. Styrets beretning
Styrets beretning ble lest opp av styrets leder Nils Tveter, som også ga
tilleggsinformasjon knyttet til enkelte punkter. Årsberetning godkjent uten videre
kommentarer.
Sak 4. Revidert Regnskap
Nils Tveter redegjorde for regnskapet og disponeringer i 2016
Det var ingen kommentarer til regnskapet som ble godkjent
Ett foreløpig budsjett for neste periode ble presentert.
Sak 5. Fastsettelse av årskontingent.
Ingen endringer. 250 kroner videreføres 2018.
Sak 6. Innkomne forslag.
På bakgrunn av at valgkomiteen ikke har fått noen som har sagt seg villig til å ta på seg vervet
som leder i Fåvang Østfjell hytteforening, foreslår valgkomiteen med nåværende styrets
samtykke:
At frem mot neste års, årsmøte 2018, fungerer styret som et arbeidende styre.
Styret vil da bestå av sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer, det vil si at styret ikke består
av færre personer en det er i dag. Styret skal nå 1. påskedag har styremøte hvor de
konstituerer seg og fordeler arbeidsoppgaver innad. Vi tror at dette kan være en god løsning
og ansvaret blir fordelt på flere personer.
Vi håper at årsmøte kan støtte valgkomitéen forslag om et arbeidende styre i 2017.
Har årsmøte en kandidat som ønsker å stille som leder frafaller dette forslaget.
Forslag til vedtak:
Styret vil fungere som et arbeidende styre i 2017, med sekretær, kasserer og 3
styremedlemmer, styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver mellom styremedlemmene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt!
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Sak 7. Valg.
Valgkomiteens leder Bård Formo var ikke tilstede, årsmøtets dirigent Nils Tveter tok
denne oppgaven. Hytteforeningens leder var på valg, denne erstattes ikke jfr. vedtak i
sak 6. På valg var også kasserer Haldis Stenseth. Hun stiller til gjenvalg og ble
enstemmig valgt. Styremedlem Vegard Moen var på valg, erstattes av Morten Rudrud
for 2 år. Jfr. sak 6 velges ytterligere ett styremedlem inn i foreningen, dette ble Knut
Svarteng. Leder i valgkomite Bård Formo er på valg. Valgkomiteen hadde ikke klart å
finne en ny kandidat til dette vervet. Formo er foreslått som gjenvalgt, styret har tatt
oppgaven med å finne en kandidat til dette vervet før neste styremøte.
Hytteforeningenes styre 2017 er:
Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Valgkomite
Valgkomite

Utgår,
Haldis Stenseth,
Ingunn H. Sand Fosser,
Bjørnar Andersen,
Morten Rudrud
Knut Svarteng
Lars Erik Bruno Larsen
Haldis Stenseth
?

Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny
Ny
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny

2.år
1.år igjen
1.år igjen
2 år
2 år
1.år igjen
1.år igjen
2. år

Revisor

Halgeir Westbye

Gjenvalg

2 år

Det ordinære årsmøte ble avsluttet.
På oppfordring ble det etter møte tatt opp aktuelle forhold omkring hyttelivet på Fåvang
Østfjell. Ett forhold som ble diskutert er den økende trafikk på Goppolveien og høy hastighet.
Det anmodes at hyttestyre tar denne sak videre med Goppolveien og andre instanser
Videre ble det lagt vekt på nødvendigheten av godt samarbeid mellom hytteforening og
løypelag, bl.a. ved å samkjøre adresselister slik at man sikrer informasjon til alle
Det er ønskelig med mer sosiale aktiviteter knyttet til Hytteforeningen

Protokollen godkjent

Arve Ulfsbøl

Oddrun Flaten

Sted, dato:

Sted, dato:
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