Kvamskogen Vel
MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2017
Skrevet
av:

Bjørn S. Batalden

Møtedato:

22.03.2017

Møtested/tid

Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg., kl 19:00

Til stede:

Dato:

Fra styret: Unni Ellefsen, Erik Bjerring Hansen, Harald Thomsen, , Tor Andersen,
Svein Harald Kjørsvik, Bjørn Batalden, Øyvind Valland, Eva Grimstad, Berit
Ellefsen.
Fremmøtte i salen: 43 (ikke nøyaktig talt)
Antall utleverte stemmesedler inkludert fullmakter: 97

Meldt forfall:

03.04.2017

Fra styret: Bjørn Karl Haugland

SAKSLISTE:

REFERAT
1. Åpning
Møte startet kl 19:18 med at styreleder Unni Ellefsen ønsket velkommen.
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2. Valg av møteleder, referent og tellekorps.
Harald Thomsen og Erling Mikkelsen bel foreslått som møteleder.
Erling Mikkelsen ble valgt.
Bjørn Batalden ble valgt som referent.
Fem personer ble valgt til tellekorps: Eva Grimstad, Jannike Nevdal, Britt Jakobsen, Bjarte
Fossedal og Leif Ask.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sal: Det burde vært tak på hvor mange fullmakter en person kunne ha med seg.
Styre: I dagens vedtekter er det ingen begrensninger på dette.
Sal: Pausen bør flyttes til etter sak 9 eller 10.
Styre: Vi tar pause hvis det er behov for det.
Saksliste godkjent med justering av sak 11 pause, som tas ved behov.
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
Tove Skaar og Leif Ask ble valgt
5. Årsberetning for 2016
Årsberetningen for 2016 ble gjennomgått punkt for punkt av styreleder.












Styrets sammensetning ‐ Eva Grimstad: Hytten hennes er på Teigaberg og ikke Kleiven.
Møtevirksomhet – ingen kommentarer.
Kommunikasjon medlemmer ‐ ingen kommentarer.
Medlemsfordeler ‐ ingen kommentarer.
Parkeringsplasser, Leite og Kleiven ‐ ingen kommentarer.
Administrasjon av foreningen – Sal: Hvilke kriterier er lagt til grunn ved utarbeidelse av
nye godtgjørelser? Styre: Stipulerette timeverk for de ulike funksjoner og å få ned
kostnadene.
Løyper ‐ ingen kommentarer.
Diverse ‐ ingen kommentarer.
Trafikksikring langs FV7 ‐ ingen kommentarer.
Vann og avløp ‐ ingen kommentarer.
Årsregnskap ‐ ingen kommentarer.

Årsberetningen ble godkjent.

6. Årsregnskap, revisors beretning for 2016
Erik Bjerring Hansen leste opp årsregnskapet for 2016 og orienterte om revisors beretning.
Sal: Innbetalte tilskudd for brøyting av parkeringsplasser blåser opp regnskapet.
Styret v/Erik: Enkelte år kan brøytingen gå med noe overskudd. Underskuddet for 2016 er
dermed noe større hvis en ser bort fra årets overskudd fra brøytingen.
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Sal: Settes dettet overskuddet fra brøytingen av til senere år?
Styret v/Erik: Det settes ikke spesielt av til dette formål. P‐plasser går rundt slik at medlemmer
får parkering til en fornuftig pris.
Sal: Løypetilrettelegging hva er det for noe?
Styret v/Erik: Tilretteleggelse på barmark slik at løypemaskin kan kjøre løyper på stedet om
vinteren. Ble gjennomført på strekningen Kleiven – mot tidligere Sandvenseter.
Årsregnskap med revisors beretning ble godkjent.

7. Budsjett og godtgjørelse verv.
Styreleder leste opp budsjettforslaget ‐ ingen merknader fra salen.
Budsjett for 2017 ble godkjent.

8. Medlemskontingent for 2018
Forlag om å opprettholde dagens medlemspris på 300,‐ pr år.
Godkjent.

Pause for telling av fullmakter.

9. Innkomne forslag og saker, herunder vedtektsendringer.
Endring §3
Det var to forslag til endring av vedtektenes §3. Her var styret delt og fremmet hvert sitt forslag.
Alternativ A; foreslått av Unni Ellefsen, Bjørn Haugland, Svein Kjørsvik, Erik Bjerring Hansen og
Berit Ellefsen. – Forslaget ble presentert av Unni.
Alternativ B; foreslått av Tor Andersen, Øyvind Valland, Harald Thomsen, Eva Grimstad og Bjørn
Batalden. – Forslaget ble presentert av Eva.
Kommentarer til saken:
Styret v/Tor: Ganske like alternativ men ulik hvordan representanter velges.
Styret v/Unni: Det er positivt med lang funksjonstid og erfaring fra styret.
Sal: Har alle medlemmer i Kvamskogen Vel p‐plass på foreningens plasser?
Styre: Nei ca 1/3 har ikke p‐plass.
Sal: 12 år er lenge å sitte i styret.
Sal: Overasket over at styret presenterer to ulike forslag.
Styre: Nei.
Sal: I alt A bør siste representant velges fra Teigabergområdet.
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Sal: 12 år er for lenge å sitte i styret. Det er begrensninger i alt A på hvem som kan være
representert – dette hører ikke hjemme i en demokratisk forening.
Sal: Er positiv til færre i styret enn dagens 10. Unødvendig å ha så lang tid i styret som 10 år. Er
for mye fokus på p‐plasser.
Styret v/Erik: p‐utvalg har eksistert i 6‐8 år. Dette er ikke med i vedtektene. Det kan være aktuelt
med nye p‐plasser andre steder. Dobbeltstemme til styreleder er en fordel da saker lettere kan
avgjøres.
Sal: fra representant med p‐plass: trenger ikke styrerepresentant med p‐plass.
Sal: Hvorfor skal en sitte så lenge i styret? Det trengs engasjerte medlemmer i styret.
Engasjement er viktigere enn hvor lenge en har vært i styret.
Sal: Hvis det velges alt A – hvor skal den 7. representanten komme fra?
Styret v/Berit: Hvorfor ikke skille ut p‐plassene i egen forening?
Styret v/Unni: Den 7. representanten har ikke fast områdetilhørighet for å få fleksibilitet. Over tid
er det kanskje rett med skilsmisse mellom Velforeningen og p‐plassene.
Sal: Trenger nye ideer og ser positivt på alt B.
Sal: Hva skal det stemmes over? ‐ Alt A eller B. Alt B er noe uklart formulert som vedtekt ‐ slik det
er fremlagt.
Sal: Teigaberg må få representant nr 7 i alt A.
Styret v/ Harald: Det har vært et vanskelig samarbeidsklima i styret. Det er for liten fremdrift i
saker og anbefaler derfor alt B.
Sal: Kan det ikke fremmes andre alternative forslag fra salen?
Styret v/Erik: Saker til årsmøte skal være sendt inn senest 15. februar.
Sal: En må kunne fremme justerte forslag på årsmøte.
Sal: Årsmøte må kunne stemme for punkt for punkt i de ulike alternativer.
Styret v/Eva: Årsmøte er suveren til å bestemme over dette.
Sal: Er det et alternativ at årsmøte stemmer over om det ikke skal gjøres endringer i §3?
Styret v/Eva: Hvis en ikke får flertall over alt A eller B kan en da stemme over om antall i styret
skal reduseres til 7?
Sal: Det er for kort frist å komme med alternativer‐
Sal: Kan det stemmes på både alternativ A og B, og 10 eller 7 representanter i samme
avstemming?
Ordstyrer: Det skal stemmes skriftlig over alt A eller B ved at en fører på valgt alternativ på
utdelte hvite lapper, hvor hver utdelt rød stemmeseddel pr representant og pr fullmakt, gir en
hvit lapp.
Det kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigete inkl fullmakter for å få flertall.
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Valg:
Alt A: 47 stemmer
Alt B: 43 stemmer
Blanke: 6 stemmer
Sum: 96 stemmer
Konklusjon: Ingen av alternativene fikk nødvendig flertall.
Et samlet styre går inn for at det stemmes over at styret reduseres til 7 representanter.
Valg ved håndsopprekking:
Mot: 1 stemme
Konklusjon: Styret reduseres til 7 representanter.

Endring §4
Det er forslag fra styret om å endre §4 og få med i vedtektene at årsmøte også skal behandle
budsjett og at større enkeltinvesteringer eller prosjekter skal fremlegges for årsmøte.
Valg ved håndsopprekking:
Ingen imot.
Konkusjon: Endring vedtatt.

To forslag fra Tore Thorstenson angående 1. løypekjøring Jonshøgdi – Fossdal og 2. bro ved
Heiavatnet.
Styret v/ Unni redegjorde for saken og dens historikk. Årsmøte er opptatt av saken og styret
jobber videre med den og følge opp saken til neste årsmøte.

10. Valgkomiteen legger frem innstilling til valg.
Valgkomiteen ved Tore Thorstenson viste en presentasjon med generelle regler for valg av
styremedlemmer. Valgkomiteen var av den oppfatning at Kvamskogen Vel aldri har forholdt seg
til disse reglene. Årets valgkomité ønsket imidlertid å legge frem et forslag iht disse reglene.
Forslaget fra valgkomiteen var en liste som inneholdt navn på de 4 medlemmene som skulle
fortsette i styret, dvs ikke sto på valg, og en kolonne med 6 navn. Dette var navn på medlemmer
som sto på valg og forslag til nye medlemmer:
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Fra dagens styre, ikke på valg:
Tor Andersen (Kleiven)
Svein H. Kjørsvik (Kleiven)
Unni Ellefsen (Furedal)
Bjørn S. Batalden (Byrkjeseter)

Gjenvalg utgående fra dagens styre,
samt 3 nye:
Eva Grimstad (Teigaberg)
Harald Thomsen (Mødal)
Øyvind Valland (Kvednaskogen)
Morten Mikkelsen (Mødal)
Ulf Rasmussen (Mødal)
Nina Faugstad (Kvednvollen)

Det ble ikke opplyst om medlemmer som sto på valg iht innkallingen, ønsket å trekke seg eller
fortsatt ønsket å stå på valg.
Etter endring av styremedlemmer til 7, bad valgkomiteen en derfor om å se bort fra de 3 siste
navnene på denne listen
Det var mange medlemmer på årsmøtet som ønsket å ha ordet Det kom frem både ris og ros i
forhold til valgkomiteens liste og hvordan denne var sammensatt i forhold til bla geografisk
tilhørighet. Noen mente at nye medlemmer burde få komme til i styret og at det er uheldig at
enkelte medlemmer blir sittende i svært mange år. Andre mente at nettopp det faktum at noen
av medlemmene hadde sittet lenge i styret, gav grunnlag for kontinuitet og en kunnskap om de
saker som har vært behandlet før, og de vedtak som tidligere er blitt fattet
Fra salen ble det også hevdet at Kvamskogen Vel frem til de siste par årene ikke hadde klart å
gjøre noe konstruktivt og at det var helt nødvendig med nye krefter som kunne se nye løsninger.
Styreleder svarte med å hevde at dette overhode ikke stemte og viste til mange saker og vedtak
der velforeningens meninger og innspill har hatt god påvirkning i viktige avgjørelser.
Det oppsto uro og noe forvirring da årsmøtemedlemmene oppfattet grunnlaget for valg som noe
uklart og det var usikkerhet om medlemmene kun skulle stemme på de tre førstnevnte av de 6
foreslåtte kandidatene, eller om alle 6 sto på valg. På dette tidspunkt ble det klart at to av de tre
som hadde sagt seg villige til å stå på valg, trakk seg. Dette var Ulf Rasmussen og Nina Faugstad.
På dette tidspunkt reiste en del medlemmer seg og forlot lokalet. Flere ga det røde
stemmekortet fra seg
Det kom nå benkeforslag på et par medlemmer som sto på valg, men som ikke var nevnt i
valgkomiteens innstilling. Dette var: Erik Bjerring Hansen (Leite) og Berit Ellefsen (Furedalen) i
tillegg til Morten Mikkelsen som også ble foreslått fra salen.
Det ble ikke satt opp ny skriftlig liste over aktuelle kandidater, men muntlig forklart at det var de
tre øverste som var valgkomiteens innstilling og at det nå også forelå benkeforslag på Erik
Bjerring Hansen, Berit Ellefsen og Morten Mikkelsen.
Årsmøtet hadde allerede trukket ut i tid og mange årsmøtemedlemmer sa tydelig ifra om at man
nå måtte slutte å diskutere og gjennomføre valget.

11. Pause
Pause ble gjennomført etter sak 8 og i sak 12.
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Kvamskogen Vel
MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2017 – DEL 2
Skrevet
av:

Bjørn S. Batalden

Møtedato:

04.05.2017

Møtested/tid

Kantinen, Olav Kyrresgate 22, 7 etg., kl 19:00

Til stede:

Fra styret: Unni Ellefsen, Erik Bjerring Hansen, Harald Thomsen, Tor Andersen,
Svein Harald Kjørsvik, Bjørn Batalden, Øyvind Valland, Eva Grimstad, Berit
Ellefsen, Bjørn Karl Haugland

Dato:

18.05.2017

Fremmøtte i salen: 27, hvorav stemmeberettigete: 23.
Innleverte fullmakter: 56. Totalt antall stemmer: 79.
Meldt forfall:

Ingen

SAKSLISTE:
1. Åpning
2. Valg av møteleder og tellekorps
3. Valg av to personer til å underskrive protokoll
11. Valg av styremedlemmer og valgkomité

REFERAT
1. Åpning
Møte startet kl 19:33 med at styreleder Unni Ellefsen ønsket velkommen og holdt et innlegg om
alt styret har oppnådd gjennom årene.
2. Valg av møteleder og tellekorps.
Per Frode Bjørkbom ble foreslått som møteleder, og han ble valgt.
To personer ble valgt til tellekorps: Nina Faugstad og Lasse Fossedal.

3. Valg av to personer til å underskrive protokoll
Tove Skaar og Wenche Ask ble valgt til å underskrive protokollen.
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11 Valg av styremedlemmer og valgkomité
Møteleder innledet med informasjon om hvordan valget skulle gjennomføres.
Valgkomitéen har foreslått tre navn:




Eva Grimstad
Harald Thomsen
Øyvind Valland

Det forelå også benkeforslag på tre personer fra 1. del av årsmøtet:




Erik Bjerring Hansen
Berit Ellefsen
Morten Mikkelsen

Det kom ingen andre benkeforslag.
De som var foreslått fikk 2 minutter (ble til 3) til å presentere seg. Erik og Berit hadde forberedt
seg på forhånd til denne presentasjonen som kom litt uventet på de andre. Øivind Valland og
Morten Mikkelsen var ikke tilstede – og fikk dermed ikke presentert seg.
Etter en liten diskusjon om bla hvilke områder de enkelte representerte ble det delt ut hvite
stemmesedler. Her skulle man føre opp tre av de foreslått 6 navnene en ønsket inn i styret.
Stemmene ble telt opp og fordelte seg slik:







Øyvind Valland – 76 stemmer.
Harald Thomsen – 41 stemmer.
Erik Bjerring Hansen – 40 stemmer.
Eva Grimstad – 39 stemmer.
Berit Ellefsen – 39 stemmer.
Morten Mikkelsen – 2 stemmer.

Dermed er Øyvind Valland, Harald Thomsen og Erik Bjerring Hansen valgt for 2 nye år.

Forslag fra valgkomitéen om ny valgkomité:



Ranveig Knutsen
Tore Thorstenson

Benkeforslag:



Berit Ellefsen
Eva Grimstad – trakk seg før valget.

Skriftlig valg ble avholdt og resultatet ble:




Ranveig Knutsen – 78 stemmer
Tore Torstenson – 40 stemmer
Berit Ellefsen – 40 stemmer

Skriftlig omvalg med følgende resultat for de to kandidatene med likt antall stemmer:



Tore Torstenson – 40 stemmer
Berit Ellefsen – 39 stemmer
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