Kvamskogen Vel
MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2018
Skrevet av:

Bjørn S. Batalden

Dato:

Møtedato:

12.03.2018

Møtested/tid

Krokatjønnvegen 11A, Spelhaugen, Fyllingsdalen, kl 19:00

12.03.2018

Fra styret: Øyvind Valland, Unni Ellefsen, Tor Andersen, Harald Thomsen, Svein
Harald Kjørsvik, Bjørn Batalden, Erik Bjerring Hansen
Til stede:

I salen antall stemmeberettigete: 41
Fullmakter:

Meldt forfall:

23

totalt antall stemmer: 64

Ingen

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to personer til å signere protokollen
4. Årsberetning 2017 og innspill fra salen
5. Regnskap og revisors beretning for 2017, budsjett2018
6. Fastsettelse av medlemskontingent
7. Vedtektsendringer
8. Valg av styremedlemmer og valgkomite

REFERAT
1. Godkjenning av stemmeberettigede
Til stedet:41 stemmeberettigede, fullmakter 23, totalt 64 stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Savner frist for innkomne saker som var 15. februar. Frist er skrevet i vedtektene. Er ikke
varslet spesielt før årsmøte.
Savner eventuelt – ikke vanlig på årsmøte da deltakerne på forhånd skal få opplyst
hvilke saker som skal behandles. Eventuelt kan tas etter selve årsmøtet.
Savner en sak om planer frem i tid (handlingsplan).
Ønsker forlengelse etter årsmøte som medlemsmøte.
Innkallingen og saksliste godkjent.
3. Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to personer til å signere protokollen
Møteleder: Tor Andersen

Referent: Bjørn Batalden
Tellekorps: Nina Faugstad, Harald Thomsen, Britt Jakobsen
To personer til å signere protokollen: Knut Skyberg, Nina Faugstad.
4. Årsberetning 2017 og innspill fra salen
Styreleder Øyvind gikk gjennom punktene i årsberetningen.
Spørsmål fra salen:
‐ Angående spørsmål om muligheter for preparering av løype ved Fossdalen har dette
vært vanskelig å få til i forhold til berørte grunneiere.
‐ Ønske om å få til redusert hastighet over Kvamskogen. Forslag om å benytte Trygg
Trafikk til dette.
‐ Generell kommentar fra salen: Det bør settes ned en verveaksjonskomite neste år.
‐ Generell kommentar: Mer «markedsrettet» for å gjøre foreningen mer synlig.
‐ Generell kommentar: Ønske om mer sommertilrettelegging, broer, skilting mm.
5. Regnskap og revisors beretning for 2017, budsjett 2018
Styreleder Øyvind gikk gjennom regnskapet for 2017, med spørsmål/kommentarer fra
salen:
‐ Mindre brukt til løypetilrettelegging pga. tidlig snø hindret arbeid med tilrettelegging
i høst.
‐ Det har vært en reduksjon av kostander til styret og administrasjon av foreningen.
Regnskap godkjent.
Revisorberetningen ble gjennomgått – godkjent.

6. Fastsettelse av medlemskontingent
Forslag fra styret til årsmøte: ingen endring i medlemskontingenten på 300,‐
Vedtatt
7. Vedtektsendringer
§3
Forslag fra styret: «Minst et styremedlem skal ha parkering på våre plasser.
Styremedlemmet skal lede parkeringsutvalget, som skal bestå av minst en representant
fra hver parkeringsplass. Utvalget er ansvarlig for den praktiske driften og vedlikeholdet
av parkeringsplassene.»
‐ Avstemming: 13 for forslaget – ikke vedtatt.
Eva Grimstad har forslag om at dagens vedtekter opprettholdes.
‐ Dagens vedtekter opprettholdes da det ikke er tilstrekkelig (2/3) flertall for å endre
dette.

§4
Forslag fra styret: «Hver årsmøtedeltaker kan ha med en fullmakt fra ett medlem»
Forslag fra Per Frode Bjørkbom: «Hver andelsmedlem har en stemme på årsmøtet. Hver
andelsmedlem kan møte med fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for
mer enn ett andelsmedlem. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.»
Forslag fra Eva Grimstad: dagens vedtekter opprettholdes, dvs. ingen begrensning.
Avstemming ved håndsopprekking med stemmekort.
Ønskes endring: 35
Ønsker ikke endring: 28
Krav er 2/3 for å gjøre endring – ingen endring er dermed vedtatt.
Salen ønsker at det neste år gjøres et elektronisk valg av dette spørsmålet på neste
årsmøte, hvis dettet tas opp som forslag i 2019.
8. Valg av styremedlemmer og valgkomite
Styremedlemmer
Øyvind Valland, Harald Thomsen og Erik Bjerring Hansen er ikke på valg.
Forslag nye styremedlemmer fra valgkomiteen:
Morten Mikkelsen
Mødal
(kandidat også i 2017 – ikke tilstede)
Knut Iversen
Gråsteindalen (ønsker kun 1 år)
Svein H. Kjørsvik
Kleiva
(innstilt for 1 år, langvarig styrerepresentant)
Eva Grimstad
Teigaberg
(tidligere 2 år i styret)
En stemmeberettiget forlot lokalet.
Gjennomføringsmetode for valget: en til en motkandidat er valgkomiteens forslag: 40
stemmer for denne fremgangsmåten ‐ Valgkomiteens forslag er vedtatt.
Det gjennomføres skriftlig valg etter krav fra styrerepresentant Unni Ellefsen.
Forslag fra salen: Motkandidater til
‐ Morten Mikkelsen – Unni Ellefsen.
Morten:
45 ‐ valgt
Unni:
18
‐

Knut Iversen – Unni Ellefsen
Knut:
47 ‐ valgt
Unni:
16

‐

Svein Kjørsvik – Knut Skyberg
Svein:
40 ‐ valgt
Knut:
17
Unni:
6

