
Femdalsund hyttelag

Refernt fra årsmøtet 16. juli 2016

20 hytter og fastboende var representert på årsmøtet.

0. Velkommen
Leder Kjell I Olsen ønsket velkommen.

1. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive referatet
Knut Ottesen ble valgt til dirigent. Carsten Ramberg ble valgt til referent, Nils-Henrik
Pedersen og Thomas Mathisen ble valgt til å underskrive protokollen

2. Styrets beretning.
Berebringen ble lest opp av sekretæren. Feil årstall ble kommentert og vil bli rettet opp. Knut
Ottesen gav utffllende informasjon postkasser og stativ. Beretningen ble godkjent uten
ytterligere kommentarer.

3. Årsregnskap med revisors beretning
Regnskapet og revisjonsberetringen ble lest opp. Rolf Myrhaug har stilt opp som vikar for
revisor. fuets resultat var på 25 164,- Revisor hadde noen bemerkning til regnskapet, blant
annet om at detbør føres etter kontantprinsrppet og bedre oppfølging av sene betalere. Og
innføring av gebyr for sene betalere og regninger sendt via brev. Regnskapet ble godkjent.

4. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag fra medlemmene. Styret hadde 2 forslag.
Det første var en revisjon av vedtektene, forslaget har ligget på nettsiden og ble vedtatt.
Det andre forslaget grkk på revisjon av parkeringsdelen i vedtektene. Forslaget ble ikke
vedtatt, men ga en god diskusjon om videre utvikling og forbedringer av parkeringsområdet.
Styret vil arbeide videre med saken innenfor dagens vedtekter fram til neste årsmøte.

5. Valg av styre
Valgkomiteens forslag ble presentert. 2 styremedlemmer var på valg, og en av de ønsket
avløsning. I tillegg ønsket leder avløsning selv om han ikke var på valg etter de gamle
vedtektene. Valgkomiteen manglet da 2 kandidater før årsmøtet, men forslag og overtalelse på
fusmøtet løste saken. Styret for 2015-2016 ser slik ut:

Leder Kjetil Hansteen (ny for I år)
Styremedlem Roar Syversen (ikke på valg, I åt igie")
Kasserer Tormod Hansen (ikke på valg, 1 år igien)
Styremedlem Kjell I Olsen (ny for 2 år)
Sel«etær Carsten Ramberg (gf envalg for 2 år)

6. Valg av valgkomitd
Siw Riise (gienvalg for I år)
Morten Holm Pettersen (gienvalg for I fu)

7. Valg av fastboenderepresentant til veilaget
Morten Holm Pettersen (gienvalg for I ar)



ø,F
Thomas Mathisen

8. Valg av revisor
Tone Ramberg (gienvalg for I år)

9. Eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 123A.

Fredrikstad, l6,juli 2A1,6
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