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Referat fra årsmøtet i Gråsjøfeltet velforening
Avholdt lørdag 26. mars 2016 kl. 15.00
Etter opptelling: 34 stk hytter representert ved fremmøte
Dagsorden:
0. Godkjenning av innkalling. Godkjent, med bemerkning om at valgkomiteens
innstilling burde vært sendt ut til medlemmene sammen med de andre papirene.
Valg av referent samt to representanter til å underskrive protokollen.
Geir Verhaug ble valgt som referent, Tore Slagsvold og Steinar Lilleaker valgt til å
underskrive protokollen.
1. sak. Årsberetning – Godkjent. Steinar Lilleaker fikk velfortjent takk og
oppmerksomhet fra leder for å ha ordnet med veiskilting. Det kom innspill om at
Styret også bør søke om tillatelse til løypekjøring rundt Gluggen, en tillatelse
man hadde for noen år siden. Det ble nevnt at det var mange som ikke hadde fått
med seg info om arrangementet på Rudshytta i september.
2. sak. Regnskap – Det var enighet om at totalbeløpene i regnskapet var riktige,
men det kom innsigelser om at det på ett eller annet tidspunkt må ha kommet
inn feil i fordeling mellom konti, dvs. mellom konto for vei, drift og løype. Forslag
til vedtak: «Behandling av regnskapet utsettes til neste årsmøte og fordeling på
konti må da redegjøres for». Forslag om utsettelse ble vedtatt med 22 stemmer
etter håndsoppretting. Det ble anmodet at de som hadde klare føringer og
dokumentasjon på feil i regnskapet må sende dette til styret som grunnlag for en
redegjørelse.
3. sak Valg nye styremedlemmer/varamedlemmer/revisorer/valgkomite I valgkomiteens fravær leste leder opp innstillingen til valget. Det kom
benkeforslag på ny leder, Vibeke Hveberg (hytte 119), og forslag om skriftlig
avstemming, noe som ble gjennomført. Slagsvold og Lilleaker utgjorde
tellekorpset sammen med referent Verhaug. 36 innkomne skriftlige stemmer
fordelte seg med 21 for Hveberg og 15 for Rognstad. Det kom også forslag på
Freddy Antonsen som varamedlem, noe som ble vedtatt, ved akklamasjon,
sammen med de øvrige forslagene. Valgene ble da slik:
Verv
Styrets leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Vibeke Hveberg
Ivar Wagle
Kai Soot
Sindre Bårdseng
Sigbjørn Solvin

Hytte
119
24
110
17
74

Periode
ny – 2 år
gjenvalg – 2 år
gjenvalg – 2 år
Ny (fra vara) – 2 år

Varamedlem
Varamedlem

Freddy Antonsen
Børge Hedemann Larsen

113
42

Ny vara – 2 år
Gjenvalg

Revisor
Revisor

Rune Kollstrøm
Lars Erik Aamodt

69
63

gjenvalg – 2 år
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Valgkomite
Harald Hellum
67
Valgekomite
Mette Pellerud
25
_______________________________________________________________________________________
4. sak. Endring av vedtekter. Det ble hevdet at de nye forslagene på endringer
var noe tungt tilgjengelige fordi det for enkelte mindre punkter ikke var markert
der deler hadde blitt sløyfet. Det kom derfor forslag om å utsette behandlingen
av vedtektsendringene. Forslaget ble vedtatt med håndsopprekking.
5. sak. Budsjett for 2016. Styret hadde prisverdig lagt frem et forslag for
budsjett for 2016. Dette punktet ble imidlertid sløyfet fordi budsjett ikke er en
del av gjeldende vedtekter, jfr. ovenstående punkt om at behandlingen av
vedtektsendringer ble utsatt.
Den formelle delene av årsmøtets ble derved avsluttet.
Orienteringssaker
Etter et langt og kaldt årsmøte avsluttet leder med å opplyse at annonserte
orienteringssaker tas skriftlig sammen med referatet (se under).
---sign---Geir Verhaug
(referent)
Underskrivelse av protokollen:
Referat godkjennes.
----sign--Steinar Lilleaker

----sign----Tore Slagsvold

