Årsmøte i Skarfoss Hytteforening 3.4.2015 kl. 17.00, Rjukan Fjellstue
Dagsorden i henhold til vedtektene.
Tilstede: 39 stemmeberettigede medlemmer (60 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 2014 og budsjett 2015.
Regnskap og budsjett ble vedtatt.
5. Innkomne forslag
Styrets forslag om at de har fullmakt til å bruke inntil 10' kroner til formål styret mener er til det beste for
hytteforeningens medlemmer ble enstemmig vedtatt.
Tilbakemeldingene fra deltagerne på arrangementet var meget positive, og Styret mener denne type
arrangementer er en fin måte for hytteeiere å bli bedre kjent. Styret tar signaler fra årsmøtet, og vil vurdere
størrelsen på sponsing/bidrag pr hytte.
Valg:
Kristine Mathisen la frem valgkomiteens innstilling til nytt styre.
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem:

Per Bjørnsrud, valgt for 2 år
John Haug, ikke på valg 1 år igjen
Jørn Langerud, ikke valg 1 år igjen
Elisabeth Bull, valgt for 2 år
Einar Borg Pedersen, valgt for 2 år,
Finn Anderson ikke på valg 1 år igjen)
Tom Mortensson representant fra Hyldalen vei forening

Revisor:
Revisor vara:
Valg komité:

Arne Bakken, valgt for 2 år
Gunnar Paulsen valgt for 2 år
Ole Skogen Leder valgt for 1 år
Hilde Fjelldal, 2 år
Terje Skarstøl Lie, valgt for 2 år

Alle valgt enstemmig.
Leder takket Liv Kristiansen for jobben i styret, og ved første mulighet vil det bli gitt en oppmerksomhet fra
styret.
Årsmøtet hevet kl 17.30

Eventuelt etter møtet:
- Parkering på plass 7 ble atter en gang et tema. Styret lovet å "se på saken", og minner om vedtak fra
årsmøtet i 2006 det dette også var tema. Vedlagt utklipp av vedtak:

-

Hold av 29 august.
I samarbeid med Tor på Fjellstua blir det arrangert en sosial arrangement med utgangspunkt i Fjellstua
med tema Krokan. Arrangementet starer kl. 15.00 med tur i terrenget og etterfølgende middag. Denne
informasjonen vil også bli lagt ut på www.skarfoss .no.
Påmelding innen 20. august via hjemmesiden, www.skarfoss.no, eller direkte til Fjellstua.

