Årsmøte i Skarfoss Hytteforening 18.4.2014 kl. 17.00, Rjukan Fjellstue
Tilstede: 40 stemmeberettigede medlemmer (53 totalt)
Leder Per Bjørnsrud ønsket velkommen.
1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
2. Valg av dirigent og referent
John Haug valgt til dirigent og Jørn Langerud valgt til referent
3. Styrets årsmelding
Lederen leste årsmeldingen.
Godkjent
4. Regnskap og budsjett
Kassereren la frem regnskapet for 2013 og budsjett 20114.
Regnskap og budsjett ble vedtatt.
5. Innkomne forslag
Det var kommet inn et ett forslag, forslag om å redusere kontingenten til 700 kr.
Bakgrunnen til forslaget var at hytteforeningen de senere årene har gått med overskudd.
Styrets innstillig var at de ikke ønsket endringer nå. Formannen forklarte dette med varslede økte
brøytekostnader (ca. +40%), samt at hytteforeningen ønsker å ha en økonomisk buffer til å ta uforutsette
kostnader for eksempel reperasjon/grusing av P-plasser. Styret leverer regnskap og pengene blir redegjort for
på årsmøtet, slik at pengene "blir ikke borte".
Forslagsstiller valgte å trekke forslaget etter dette.
Valg:
Birger Tveten la frem valgkomiteens innstilling til nytt styre.
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem:

Per Bjørnsrud,
Jørn Langerud, gjenvalg 2 år
Liv Kristiansen,
Einar Borg Pedersen
Finn Anderson (NY)
Tom Mortensson representant fra Hyldalen veiforening

Revisor:
Revisor vara:
Valg komité:

Arne Bakken
Gunnar Paulsen
Kristine Mathisen
Elisabeth Bull
Jan Erik Smørvik

Alle valgt enstemmig.
Leder takket Torbjørn Mårdalen for jobben i styret, og ved første mulighet vil det bli gitt en oppmerksomhet
fra styret.
Årsmøtet hevet kl 17.30
Eventuelt etter møtet:
‐ Hold av 30 august. I samarbeid med Tor på Fjellstua blir det arrangert en sosial happening med tema
tungtvannsaksjonen. Det blir tur i terrenget og etterfølgende middag. Denne informasjonen vil også bli
lagt ut på www.skarfoss .no.
‐ Påmelding innen 20. august via hjemmesiden, eller direkte til Fjellstua
‐
‐ Dersom dette blir dette populært planlegges det oppfølging med et arrangement i vinter, antatt
februar/mars 2015. Dette vil bli annonsert på www.skarfoss.no.

