Innkalling til årsmøte i Skarfoss Hytteforening
Det avholdes årsmøte 30. mars 2018 (langfredag), Kl. 17.00 på Rjukan Fjellstue
Dagsorden i henhold til vedtektene.
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrer/dirigent/referent/to personer til å underskrive protokoll
Styrets årsberetning
Regnskap og budsjett
Styrets / innkomne forslag
Valg
Avslutning

Etter årsmøtet, medlemsmøte
•

Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 8. mars 2018.
Årsmelding 2017/18
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær
Styremedlemmer:

Revisor:
Revisor vara:
Valgkomite:

Per Bjørnsrud
John Haug på valg
Einar Borg Pedersen
Bjørn Schreiner på valg
Hilde Bergstå Fjelldal
Finn Anderson på valg
Tom Mårtensson (leder i veikomiteen).
Arne Bakken
Gunnar Paulsen
Terje Skarstøl Lie (Leder) på valg
Anne Kvalheim
Gretha Schreiner

Det er 226 medlemmer.
Det har i perioden vært avholdt 3 styremøter, 2 på Hyldalsetra, 1 på Fjellstua. Kommunikasjon i styret utenom styremøtene har
også i år foregått primært ved hjelp av telefon og epost.
Styret har arbeidet med følgende saker:
Økonomi
På grunn av sykdom vil regnskap og budsjett bli litt forsinket, men lagt ut i god tid før årsmøtet på www.skarfoss.no.
P-plassene
Det har vært en våt sommer som har medført behov for utbedring av enkelte parkeringsplasser på grunn av vannets herjinger.
Utbedringer er utført av brøyteentreprenør. I tillegg er det utført vanlig vedlikeholdsarbeid (ryddet busk og kratt, sveiset og malt
portstolper og byttet noen låser og kjettinger).
Kjettingene har i vinter blitt fjernet fra mange av parkeringsplassene slik at plassene nå står ulåst. Dette er beklagelig og kostnader
for nye kjettinger vil bli belastet medlemmene. Styret minner samtidig om at plassene skal være låst unntatt ved ut/innkjøring.
Finn Anderson er styrets parkeringsplass ansvarlig. Brøyting utføres av entreprenør Brødrene Dagali.
Internett:
Web-siden, Skarfoss.no, er viktigste informasjonskanal til medlemmene våre og oppdateres jevnlig. Hytteforeningen er også på
Facebook med egen gruppe, Skarfoss Hytteforening. Gruppen brukes til å dele store og små nyheter, og har for tiden 295 følgere.
Styret anbefaler alle hytteeiere å bli med i FaceBook gruppen.
Bjørnar Eilertsen er hytteforeningens Web ansvarlig.
For styret, Per Bjørnsrud

