ÅRSMØTE 2011 STRINDAMARKA VEL – PROTOKOLL
Tid: 12.april 2012 klokken 1800
Sted: Estenstadhytta
1. Innkalling til årsmøtet
Fungerende leder av interimsstyret for Strindamarka Vel, Hans Hagset, ønsket de 29 deltakerne
velkommen.
Innkalling til årsmøtet er sendt til tegnede medlemmer pr E-post, SMS eller brev, og var lagt ut på
foreningens nettsted www.strindamarkavel.org . Kunngjøring er også gitt i Adresseavisen,
Estenstadhytta, i en del butikker og ved P-plass Bekken.
Det var ingen innvendinger til innkallingen, og denne ble godkjent.
2. Valg av møteledere
Hans Hagset ble valgt som møteleder.
3. Valg av referent /møtesekretær
Jan Habberstad ble valgt som referent/møtesekretær
4. Funksjon for godkjenning av protokoll
Årsmøtet vedtok forslaget om at det nyvalgte styret godkjenner protokollen i kommende styremøte,
dette etter at referatet er lagt ut på foreningens nettsted www.strindamarkavel.org
5. Årsrapport 2011 – styrets beretning
Årsrapport 2011 ble delt ut på årsmøtet. Jan Habberstad leste opp Årsrapport for Strindamarka Vel
2011. Rapporten ligger også på nettstedet til foreningen. Rapporten ble enstemmig godkjent.
6. Regnskap 2011
Regnskap for 2011 ble lagt fram på møtet. Regnskapet er styrebehandlet, og er undertegnet av
foreningens revisor og 2 styremedlemmer. Regnskapet er lagt ut på foreningens nettsted.

Regnskapet ble godkjent.
7. Behandling av innkomne forslag
Styret har i sin innkalling satt frist til 10. april for å komme med skriftlige forslag til årsmøtet. Det er
ikke innkommet forslag.
8. Møte- og aktivitetsplan 2012
Hans Hagset orienterte årsmøtedeltakerne om styrets plan for driften i 2012. Flere av disse
aktivitetene er også omtalt i brosjyren «Bli med i Strindamarka Vel» som nå foreligger.
Årsmøtedeltakerne ble oppfordret til å spre brosjyren, som også er lagt ut på foreningens nettsted.
9. Vedtekter
Styret har justert vedtektene som lå til grunn ved stiftelsesmøtet 9.5.2012. Hans Hagset orienterte
om justeringene og bakgrunnen for dette.
Årsmøtet ba styret om å ta grunneierne inn i styret, eller på annen måte sørge for best mulig
samarbeid med denne viktige samarbeidsgrupperingen.
10. Kontingent for 2012 basert på budsjett 2012
Interimsstyret la fram forslag til budsjett for 2012. Ut fra dette forslaget ble kontingenten for 2012
foreslått beholdt uendret.
11. Valg
Det fungerende interimsstyret la fram forslag til gjenvalg på sittende styre slik:
Funksjon
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Hans Hagset
Jan Åge Habberstad
Kåre Ølmheim
Kåre Løberg
Ebba Bredland
Bjørn Isachsen
Allan Mac Quarrie
Ingrid Nielsen

Funksjonstid
Velges for 2 år
Velges for 1 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Samtlige ble valgt som foreslått.
Revisor:
Revisor
Vara

Reidar Johnstad

Reidar Johnstad valgt, styret supplerer med vara etter hvert
Valgkomite

Velges for 1 år
Velges for 1 år

1
2
3

Tormod Schjølberg
Tore Kiste

Velges for 1 år
Velges for 2år
Velges for 3år

Tormod Schjølberg og Tore Kiste valgt, styret supplerer senere med ett medlem

12. Avslutting av møtet

Nyvalgt leder Hans Hagset takket alle for oppmøtet og ønsket Vel Hjem. Takk også til vertskapet på
Estenstadhytta for god service. En spesiell takk til Einar Kongshaug for hans interessante kåseri og
lysbilledframvisning.

