Femdalsund hyttelag
Referatfra årsmøtet 8. juli 2017
22hytter og fastboende var representert på årsmøtet.

0.

Velkommen

Leder Kjetil Hansteen 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, Jorunn Fjellstad
Schjerven og Bjøm S Broback ble valgt til å underskrive protokollen

2.

Styrets beretning.
Beretningen ble lest opp av sekretæren. Etter litt diskusjon om postkasser ble det presisert at
alle som ønsker å ha egen postkasse skal få ha det. Beretningen ble godkjent uten lterligere
kommentarer.

3.

Årsregnskap med revisors beretning
Regnskapet og revisjonsberetringen ble lest opp. Årets resultat var på minus 6 403,40
Forslagene fra revisor om se på måten balansen føres på og verdifastsettes vil bli vurdert av
styret. Også forslaget om å gå over til å la regnskapsåretfølge kalenderåret vil bli vurdert.
Det kom forslag om å kutte ut ekstern regnskapsfører, styret vil også se på det.
Styret vil også øke trykket for å få inn flest mulig e-postadresser slik at faktureringen kan bli
enklere og innbetalingene giort i tide. Regnskapet ble godkjent.

4.

Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

5.

Valg av styre
Valgkomiteens forslag ble presentert. Leder og 2 styremedlemmer var på valg. Alle hadde

villig til gjenvalg.
for
2017-2018 ser slik ut:
Styret

sagt seg

Leder

Kjetil

Styremedlem
Styrønedlem
Styremedlem
Styrernedlem

Roar
Tormod

Hansteen

Syversen
Hansen
Kjell I Olsen
Carsten

Ramberg

(gjenvalg for I år)
(gjenvalg for 2 år)
(gienvalg for 2 åtr)
(ikke på valg, I år igien)
(ikke på valg, I år igien)

Styret konstituerer seg selv.
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6.

Valg av valgkomit6
Siw Riise (gienvalg for I år)
Morten Holm Pettersen (gfenvalg for

I

år)

7.

Valg av fastboenderepresentant til veilaget
Morten Holm Pettersen (gjenvalg for 1 år)

8.

Valg av revisor
Tone Rarnberg (gjenvalg for 1 år)

9.

Eventuelt

Møtet ble avsluttet

kl. 1200.

Femdalsund, 8. juli 2017
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Referent/sekretær
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Bjørn S Broback

