Kvamskogen Vel

Referat fra
Møteplass

:
:

Årsmøtet 10/5-2016
Kan9ne, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00

Tilstede fra styret : Erik Bjerring Hansen, Unni Ellefsen, Joachim L. Nielsen,
Bjørn Karl Haugland, & Geir Bjånes, Berit Ellefsen, Øyvind Valland, Eva Grimstad,
Bjørn Batalden, Svein Kjørsvik
Meldt forfall

Harald Thomsen, Magnus Hjelme, Per Stornes ( kasserer )

Fra valgkomiteen

ChrisMne Enga & Karstein Larsen

Totalt møNe 31 av foreningens medlemmer
Møtet startet kl 19.05 ved at foreningens formann ønsket velkommen.
Sak 1 : Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

Sak 2 : Valg av møteleder og referent :
Erik Bjerring Hansen ( E.B.H ) ble valgt som møteleder for årsmøtet
Joachim L Nielsen tok arbeidet som referent.
DereNer fortsaNe man gjennomgangen av sakslisten som følger :
Sak 3 : Årsberetning 2015 som ble gjennomgåO side for side med muligheter for å s9lle
spørsmål Fra Salen ( F.S )
Årsberetning 2015 side 1
Styrets sammensetning – ingen kommentarer – funnet ok.
Årsberetning side 2. Godkjent eNer følgende oppklaring
om løypeprepareringen :
F.S
: Manglende løypepreparering – er det mangel på penger eller vanskelige
grunneiere ?
E.B.H : Foreningens formann beskrev situasjonen med grunneiere som ikke blir kompensert
for å sMlle løypeareal Ml disposisjon og blir holdt som ”gissel” for andre grunneiere
som tjener store penger ved å selge tomteland og bygge hyNer.
F.S
: Involverer kommunen seg i problemsMllingen ?
E.B.H :Kommunen involverer seg ikke. PoliMsk og teknisk ledelse av kommunen har gjennom
mange år saN på ”begge sider av bordet”.
F.S
: Hva med Fylkesmann ? Kan han involvere seg ?
E.B.H : Bergen og Omegn Frilu^sråd ( B.O.F ) har en mulighet å involvere seg i noe som
synes som en liN fastlåst situasjon.
F.S
: Er deNe en sak som har pågåN over lengre Md, eller er det en situasjon som har
oppståN nå i det siste ?

E.B.H : Vi har arbeidet med problemsMllingen i mange år overfor kommune. Men
fremdri^en er dårlig og situasjonen fastlåst.
Årsberetning Side 3. Godkjent eNer følgende oppklaringer
om fartsgrenser :
F.S
: Folk kjører alt for fort. Både biler og motorsykler er observert i alt for høye
hasMgheter over platået på Kvamskogen. Hva er gjort i sakens anledning ?
E.B.H : Vi har taN saken opp med både Hordaland Vegkontor, Kvam Kommune og lokal
lensmann i Kvam. Ingen synes å bry seg. Og når da Kvam Kommune med ordfører i
spissen IKKE er interessert i fartsbegrensning av noe slag ( fordi han trenger å komme
fort Ml by`n ) så er slaget tapt.
Vegkontoret ønsker seg imidlerMd samarbeid og dialog med alle involverte parter i
håp om å bedre traﬁkksituasjonen. Gang & sykkelvei langs riksveien er fremdeles ”ut i
det blå”
Om løypepreparering :
F.S
: Vi gir i år kr 30.000 i stedet for de Mdligere kr 10.000. Men løypene er like dårlige
som før. Hvorfor ?
E.B.H : Disse Mngene henger egentlig ikke sammen. Med kr 30.000 i overføring blir
økonomien for løypemaskinen liN mindre anstrengt. Der er likevel ikke nok penger Ml
hyppig prep.
Eva (styremedlem ): Hennes inntreden i styret for Kvamskogen Vel er bla.annet tu^et på
ønsket om bedre skiløyper på ”Skogen”. Hun har deltaN i årets løypemøte for
preppemaskinen og kunne fortelle at maskin nr 2 er planlagt. Denne antydes saN i dri^ i
sesongen 2016/17. Mulighetene er derfor store for at situasjonen vil bedre seg i kommende
sesong. Men økonomien i det hele er fremdeles et springene punkt.
F.S
: Parkering i Mødalsveien om vinteren. Dårlig merking av plasser.
E.B.H : DeNe er ikke foreningens ansvar. Henrik Steine ( grunneier ) er mannen å snakke
med.
Årsberetning side 4. Godkjent eNer følgende oppklaringer
om Vann og avløp :
F.S
: Tilkoblingsavgi^ på Kleiven. Noen har betalt kr 90.000, andre har betalt kr 205.000.
Store forskjeller. Hva er forklaringen ?
Leif Ask ( medlem- selv med hyNe på Kleiven ) kunne fortelle at området historisk var delt i 3
områder, to leNe og et vanskelig område for utbygging. Pris på Mlkopling var derfor et resultat
av hvilket område man befant seg i og vanskelighetsgraden av utbyggingen.
E.B.H : Kvamskogen har Ml nå vært et eget avgi^sområde for vann og avløp i Kvam
Kommune. Nå når anlegget for det meste er utbygget og Kvam kommune trenger mere
penger for utbygging av renseanlegget i Øystese, da skal man slå sammen avgi^sområdene i
kommunen ( fordi det var så vanskelig å administrere 2 områder ulikt )
F.S
: Hjertesukk – ønsker virkelig Kvam kommune noe med oss å gjøre ?
Årsberetning side 5. Godkjent.
Med deNe var Årsberetning for 2015 gjennomgåN og godkjent i sin helhet og Årsmøtet
kunne fortseNe med neste punkt på agenda.

Sak 4 - Regnskap 2015
Foreningens formann gikk gjennom regnskapet 2015 post for post og sammenliknet tallene
med Mlsvarende poster for 2014.
F.S

: Foreningens kostnader – hvordan er disse seN opp mot kostnadene i Mlsvarende
foreninger ?
E.B.H : Det har vi ikke oversikt over. Men vi har forslag fra styremedlem på bordet om å
gjennomgå hele foreningens organisasjon og utgi^sbilde. DeNe er arbeid som står på
agenda for høsten 2016.
F.S
: Posten for ”parkeringsutgi^er styremedlem” – hva er deNe ?
E.B.H : En bonus for styremedlemmer. Fri parkering. Rent historisk har styremedlem haN
graMs parkering på parkeringsplassene Kleiven og Leite. De av foreningens
styremedlem som sokner Ml andre parkeringsplasser på Kvamskogen, får dekket sine
utgi^er for parkering der. Fremmedparkering utgjør ca. kr 2200 pr styremedlem.
DereOer ble regnskapet for 2015 godkjent
Revisjonsberetning ( konklusjon ) ble dereNer lest høyt av foreningens formann og taN Ml
eNerretning.
Sak 5 - BudsjeO 2016
Foreningens formann gikk gjennom budsjeNet for 2016 og sammenliknet deNe med tallene
for 2015.
F.S
: AlternaMvt budsjeN ble fremmet fra salen. Et av foreningens medlem presenterte et
detaljert alternaMvt budsjeN for de fremmøNe med forslag om å kaste det budsjeNet
som styret hadde fremlagt. Medlemmet framførte samMd kra^ig kriMkk av styret, for
pengeforbruk og enkeltposter som ble påståN helt ute av kontroll ( f.eks posten om
regnskap )
Unni ( styremedlem ) : Forsvarte styrets disposisjoner, utgi^er og dri^ av organisasjonen og
forsøkte å belyse hva posten regnskap inneholdt. F.eks så er ikke posten ”regnskap”
kun det. Denne posten inneholder kostnader for dri^ av hele foreningen, inklusiv
administrasjon av parkeringsplassene som foreningen eier og dri^er.
F.S
: Vedvarende kra^ig kriMkk fra salen for utgi^er, utgi^er Ml parkering, dri^ av
foreningen, regnskap osv.
F.S
: Trenger vi å utvide Kleiven parkeringsplass ? Har vi ikke nok usolgte plasser som det
er?
E.B.H : Få plasser igjen. De siste årene har der vært større ri^ om de få plassene som er
igjen. Vi ser et fremMdig behov for å utvide plassen.
F.S
: Har vi behov for et styre med 12 medlem i denne foreningen ? Er det ikke nok med
10 ?
E.B.H : Vi har har haN 12 medlem fra Mdenes morgen. 2stk fra hvert område. Vedtektene
sier at vi kan ha 10 – 12 medlem. Det er bedre med 12 enn 10. Flere å fordele
arbeidet på.
Eva (styremedlem ) : Redusere antall medlem i styret er vikMg for å utvikle foreningen. 10
personer er nok. FremMdige budsjeN bør være ferdige før året tar Ml.
Flertallet av styret forsvarte sine disposisjoner, posisjoner og styrets budsjeN for 2016
Vedvarende kriMkk fra salen.

Avstemming med håndsopprekning om budsjeN for 2016 – skulle vi ta inn over oss det
alternaMve budsjekorslag fra salen, eller skulle vi forholde oss Ml styrets budsjeN for 2016 ?
3 stemte for å bruke budsjeNet fremmet fra salen.
28 stemte for styrets fremlagte budsjeN.
Styrets budsjeO for 2016 vedtaO.
Sak 6 - Valg nye styremedlem :
Innledning v/ E.B.H. Årets dialog med den utnevnte valgkomite har fra hans side vært
uvanlig tung og vanskelig. Dialogen har vært hemmet av lite og mangelfulle Mlbakemeldinger,
og må kunne betraktes som boikoN overfor styreleder. Når det endelige forslaget om ny
styresammensetning for 2016/7 presenteres for ham kvelden før Årsmøtet, så er deNe kun
en oppramsing av hvem som ikke tar gjenvalg samt hvem valgkomiteen vil ha ut av styret. Et
forslag som baserer seg på et styre med 10 medlemmer og ikke 12 som i dag, og hvor de som
har vært styremedlem i 10 år eller mer ikke skal gjenvelges.
Er alle styrets medlemmer kontaktet med spørsmål om de er villige Ml å ta gjenvalg spør
styreleder om i sluNen av april ?
Ja – sier valgkomite
Nei – sier styreleder, jeg har fåN bekre^et av enkelte styremedlemmer som står på valg, at de
ikke er kontaktet av dere.
Styreleder foreslo, basert på at valgkomiteen ikke hadde opptrådt korrekt overfor vedtekter
og styremedlemmer, at valget ble utsaN Ml et ekstraordinært årsmøte senere i år. Forslaget
ble nedstemt.
F.S
: KriMkk mot styrets formann for hvordan han har håndtert denne saken.
Unni ( styremedlem ): kriMserte valgkomiteen for arbeidet. Hun ble forespurt om gjenvalg
eNer at styreleder for andre gang tok kontakt med valgkomite. Hun bekre^et at hun ønsket å
ta gjenvalg, og siden det har hun ikke hørt noe. Når valgkomiteen presenterer et forslag med
10 medlemmer for fremMden, og forslag om 4 nye medlem, så er hun ( Unni ) automaMsk
utelaN fra styret under begrunnelsen av at hun har saN i 10 år. Hun påpeker at valgkomiteen
kan la være å innsMlle henne for gjenvalg, men kan ikke utelate henne som kandidat for et
styreverv. Vedtektene sier ikke noe om maks antall år i styret.
F.S
: Styret kriMsert for ikke å åpne opp for diskusjon rundt disse tema på årsmøtet.
Berit ( styremedlem): Styret må bestå av 12 personer for fremMden – og begrunnet siN
synspunkt.
F.S
: Årsmøtet bestemmer om der skal være 10 eller 12 i styret.
Styret : Vedtektene sier 10 – 12 personer
Valgkomite : Fremmet forslag Ml styremedlem for 2016. Liste med navn fremlagt.
Valgkomite foreslo et styre basert på 10 styremedlemmer for fremMden.
Avstemming ved håndsopprekking : 10 eller 12 styremedlem for fremMden ?
17stk for å redusere 9l 10 personer i styret ( derved ﬂertall ) – VedtaO.

F.S
: Forslag Ml det kommende styret om å legge fram for årsmøtet 2017 endring i
foreningens vedtekter om at styret for fremMden blir vesentlig redusert.??? Var det deNe
årsmøte hadde forslag om

Valg :
DereNer gikk Årsmøtet over Ml valg av nye medlemmer Ml styret.
Valget ble gjennomført av valgkomiteen v/ChrisMne Enga og Karstein Larsen
På forhånd var det klart at følgende medlemmer ikke tok gjenvalg:
Eikedals området
Geir Bjånes
Leite området
Magnus Hjelme
Mødals området
Joachim L. Nielsen
Samtlige av de andre i det siNende styret tok gjenvalg.
Basert på den fremlagte liste over foreslåNe nye medlemmer i styret for 2016/7 vil
sammensetningen være :
Eikedals området

Tor Andersen

2 år

Kleiven området

Svein Harald Kjørsvik 2 år
Eva Grimstad

1 år

Leite området

Erik Bjerring Hansen
( ChrisMne Enga
Bjørn Karl Haugland

1 år
2 år ) – se notat under
1 år

Mødals området

Harald Gunne Thomsen

1 år

Furedals området
Furedals området

Berit Ellefsen
Unni Ellefsen

1 år
2 år – se notat under.

Kvednaskog området Øyvind Valland
Byrkjeseter området Bjørn Sigvar Batalden 2 år

1 år

F.S : Hvis styret selv ﬁnner det formålstjenlig å være 12 personer i styret, hvorfor skal
årsmøtet 2016 pådyNe dem en organisasjon med 10 personer ? DeNe er jo personer som
arbeider frivillig. Kan det tenkes at det siNende styret fakMsk vet best i sakens anledning ?
DeNe går for fort i svingene sier ﬂere. Flere medlemmer gir utrykk for usikkerhet om det var
rikMg å vedta at styret skal ha 10 personer.
Berit ( styremedlem ): Holdt et ﬂammende innlegg for styrets arbeid og unorming og for
behovet for å beholde et styre på 12.
Unni ( styremedlem ): UNrykte sin misnøye med valgkomiteen som uten dekning i vedtekter
hadde oernet henne ved å deﬁnere styret med 10 personer og saN maks 10 år for styreverv.
De kan gjerne innsMlle andre enn henne selv, men så lenge hun har ønsker gjenvalg må hun
stå på listen Ml valgkomiteen over kandidater Ml styreverv.
For å avsluNe diskusjonen om styrets sammensetning trakk ChrisMne Enga seg som
representant for Leite området, slik at det da kun var to kandidater Ml to styreverv. Styret
består da av 10 personer som årsmøtet hadde vedtaN.
Valgkomite for 2017 :
ForeslåN medlem
Anne Marit Presterud ( ikke Mlstede, er forespurt )
ForeslåN medlem
Tore Thorsteinson
Begge ble valgt.
Sak 7 - Medlemskon9ngent for 2016
Vedtak : Medlemskon9ngenten fortsaO uforandret kr 300 for kommende år.
Sak 8 – B.O.F
Den oﬃsielle delen av programmet var nå gjennomført og vi gikk over på den uoﬃsielle.
Bergen Og Omland frilu^sråd ( B.O.F ) ved administraMv leder Åge A.Landro holdt foredrag
med rikt utvalg av lysbilder om B.O.F sine akMviteter i Hordaland.
Organisasjonen er primært mariMmt orientert og har 428000 medlemmer i fylket.
De har 208 frilu^sområder fordelt i et område som strekker seg fra Hardangeroorden i sør Ml
Fensoorden i nord. De har intet forvaltningsområdet på Kvamskogen, men har utarbeidet et
løypekart og støNer løypekjøringen med dri^smidler.
Sentralt moOo for B.O.F ”Naturen er den beste medisinen vi har”
Organisasjonen samarbeider med utallige Vel-foreninger og i 2017 fyller B.O.F 80 år
B.O.F inviterer Ml ide-seminar om Kvamskogen i sine lokaler på Helleneset
Tirsdag 7 Juni – kl. 10 – 15, en dato verdt å merke seg.
Møteplan er etablert med mange deltakere fra oﬀentlig administrasjon, næringsdrivende,
Velforeningen, Plansjef og ordfører fra Kvam kommune, Næringslaget på Kvamskogen
Målet er å få alle gode kre^er Ml å arbeide sammen med det for øyet å utvikle Kvamskogen Ml
det eldorado det kan bli, sommer som vinter.
DereNer ble Landro takket for innsatsen med beskjed om at deNe iniMaMvet ser vi fram Ml.
Nå har vi kanskje muligheten å få lø^et Prosjektet ”Kvamskogen” opp på et høyere nivå.
Møtet ebbet med deNe ut – og ble hevet ca kl. 21.45
Bergen 11/5-16
Joachim L Nielsen
Referent.

