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Protokoll fra Årsmøte 2020 for driftsåret 2019 i Kvamskogen Vel  
Avholdt: Onsdag 12.2.20 kl. 18.00  
Sted: Krohnengen skole, Personalrommet, 2. etg. (NB!) 
 
Dagsorden for Årsmøtet:  

1. Åpning - velkommen, v/styreleder:  
Styreleder Eva Grimstad ønsket alle fremmøte hjertelig velkommen, og 
henviste til sakspapirene som var utlagt på foreningens hjemmesider. 
 

2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, og styreleder leste opp forretningsorden, 
og orienterte om tale tid og replikk praksis. 
 

3. Godkjenning av de stemmeberettigete: 
Det var 80 stemmeberettigede, hvor av 43 fullmakter og 37 fremmøtte med 
stemmerett. Totalt antall fremmøte var 41.  
Det ble nedsatt et tellekorps som bestod av Britt Jacobsen og Asle Moldestad.  
 
Det ble bemerket fra flere at det var uheldig at et av medlemmene stilte med 
hele 24 fullmakter, og at vedkommende hadde sendt ut melding til mange 
medlemmer på e-post for å innhente disse fullmaktene. Det er ikke bra at så 
mange e-post adresser vises i slike utsendelser, det fører ofte til spam. Et annet 
moment er at det har vært stilt skriftlig krav til alle tidligere styremedlemmer 
om å fjerne de adresselister de måtte ha fått som styrerepresentanter. Dette 
var altså ikke gjort i dette tilfellet. 
 

4. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere: 
Svein Anders Dahl ble valgt til styreleder,  
Harald Thomsen til referent og, 
Erik Bøckmann og  Nina Faugstad  ble valgt til å undertegne protokollen 
  

5. Styrets årsberetning: Styreleder Eva Grimstad gikk igjennom styrets 
årsberetning og henviste til nedfelte strategi og handlingsplaner. Fokus for 
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foreningen er å skape mest mulig trivsel for medlemmene gjennom gode 
preparerte skiløyper og et godt sti og tur nett. Anskaffelsen av hjertestarter 
som er hengt opp på Kvamskogen Landhandel ble godt mottatt. Ellers 
understreket Eva det gode samarbeidet med Kvam Kommune, Kvam 
Næringslag og Samnanger kommune. Eva fremhevet også pågående arbeid 
med fartsreduksjon over Kvamskogen, tunnelalternativ og oppheving av 
rekkefølgekravet for gang og sykkelvei. Medlemsantallet er stigende, noe som 
er et tydelig tegn på at medlemmene er tilfreds med utviklingen og det arbeid 
styret nedlegger. 
Årsberetningen ble godkjent. 
 

6. Årsregnskap, revisors beretning.  
Årsregnskapet ble gjennomgått og det kom følgende bemerkninger til 
regnskapet: 
- Synes tidligere års oppsett var bedre. – Styret tar kommentarene til    
etterretning 
- en var i tvil om det var riktig å oppgradere egenkapitalen. 
Ved en betydelig oppgradering av "Uværsløypen" i samarbeid med 
Næringslaget trengs kapital til utbedring av broer og våtmarksområder. 

 
Parkeringsregnskapet/note til regnskapet: 
- flere tok ordet til at det var feil å sette av 10% av inntektene for parkering til 
utvikling av stier og løyper.  
- flere mente at utgiftene til advokatbistand som var ført i parkeringsregnskapet 
med kr. 20.000,- skulle vært delt med foreningsregnskapet og ikke kun vært ført 
som utgift på parkeringsregnskapet. 

 
Vedtak: 

Regnskapet og revisors beretning ble enstemmig vedtatt. 
Note /parkeringsregnskap ble trukket av styreleder med kommentar om at 
styret neste år ville ta hensyn til de innspill som var kommet. Forslaget om å ta 
10 prosent av inntektene for parkering ble trukket og styreleder informerte om 
at dette ikke ville bli fremmet på nytt senere. 
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Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsregnskapet som KV sitt regnskap for 
2019. 
Årsmøtet vedtok parkeringsregnskapet for 2019 som del av årsregnskapet. 
Årsmøtet vedtok budsjett for 2020.  Herav kr. 30.000,-  i honorar til styreleder. 
 
Budsjett 2020 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
Merknad: inntatt inntekt på kr. 60.000 fra parkering til opparbeiding av stier og 
løyper, faller bort og midlene blir enten dekket av overskudd eller av oppsparte 
midler. 

 
7. Innkomne forslag: 

Vedtektsendring bruk av fullmakter §4: 
Der var fremsatt forslag om å endre praktisering av fullmakter, da en følte at 
der pågikk kupp-tilstander, Etter mottak av ett innsendt forslag og forslag fra 
salen, fikk ingen 2/3 flertall. Det ble derfor ingen vedtektsendring. 
 
Utskillelse av parkeringsplassene i eget juridisk objekt: 
Herav også 2 utsatte forslag fra årsmøtet 2019 om parkeringsanleggene. 

 Styret i Kvamskogen Vel fremmer nytt forslag og trekker sitt forslag fra 2019 
 som ble utsatt. 
 Styrets forslag til årsmøtet 2020 med begrunnelse og utsendte historikk er: 
 

Kvamskogen Vel ser på parkeringsanleggene Kleiven og Leite som viktige 

tilbud til våre medlemmer. 

Kvamskogen Vel vil derfor beholde parkeringsanleggene som en del av 

foreningens aktivitet. 

Styrets forslag til vedtak for årsmøtet 2020 ble godkjent 

Det utarbeides eget årsregnskap for drift av parkeringsanleggene som 

vedlegg/note til foreningens årsregnskap. Første regnskap gjøres for 2019 og 

legges frem for årsmøtet 2020. 

 Overskudd/underskudd på drift av parkering følges opp på egen konto. 

 
8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021.  
 Styrets forslag til vedtak: kr. 300,- pr. medlem pr. år. ble godkjent 
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9.        Valg:  
Valgkomitéens leder, Erik Bøckmann, ledet valget 

 De som er på valg er: 
 Eva Grimstad, Eikedalen/Teigaberg, har vært 4 år i styret 
 Britt Jacobsen, Kleiven, har vært 2 år i styret. 
 Morten Mikkelsen, 2 år i styret, ønsket ikke gjenvalg 
 Harald Thomsen ( kan ikke gjenvelges iflg. vedtektene fordi han har vært 12 år i 
 styret) 
 Årsmøtet velger styreleder.  
 
 Valgkomitéens innstilling: 
 
  *   Eva Grimstad som styreleder for en 2 års periode- gjenvalgt. 
   *   Britt Jacobsen som styremedlem for en 1 års periode - gjenvalgt. 
   *   Rune Hansen som styremedlem for en 2 års periode - valgt. 
  *   Ulf Rasmussen som styremedlem for en 2 års periode - valgt.   
 
 Valgkomitè: Ny komité velges for ett år, for 2021. Vedtak:  

Harald Thomsen leder - valgt, og  
Asle Moldestad, medlem - valgt 

 
10.  Valg av revisor:  
 Håvard Tveit gjenvalgt som revisor for 2020.  
 
11.  Avslutning av årsmøtet v/styreleder.  

 Styreleder rundet av årsmøte og takket for gode diskusjoner. 
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