Årsmøte 2012 Strindamarka Vel. Protokoll
Strindamarka Vel avholdt sitt årsmøte for 2012 tirsdag 16. april 2013 på Estenstadhytta fra klokken
18.
1. Åpning av årsmøtet. Ved leder Hans Hagset
Hans Hagset ønsket de 23 oppmøtte velkommen. Det var ingen kommentarer til innkallingen til
møtet.
Forsamlingen samtykket i at styret får i oppdrag å undertegne protokoll fra årsmøtet på sitt
førstkommende møte.
2. Valg på møteleder og sekretær under årsmøtet.
Hans Hagset valg til møteleder. Jan Habberstad valgt til sekretær/referent.
3. Styrets beretning for 2012.
Sekretær Jan Habberstad leste opp forslag til årsberetning for 2012. Suppleres med bemerkning om
at også Estenstadhytta har bidratt med økonomisk støtte. Årsberetning godkjent ved akklamasjon.
Hans Hagset supplerte med oppsummering av gjennomførte oppgaver i 2012 og med oversikt over
løpende oppgaver i 2013-14, oppgaver som er beskrevet i styrets Arbeidsliste.
Det kom ønske fra årsmøtet om å få fjernet noen trær på Månen som sperrer for utsikt.
Andreas Glimstad supplerte med orientering om reguleringsplaner som er vedtatt eller er under
utarbeidelse for stidrag i Strindamarka.
4. Regnskap 2012
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kaare Ølmheim. Revisors beretning lest opp. Regnskapet
godkjent med akklamasjon.
5. Innkomne forslag

Ingen forslag var innkommet innen fristen.
6. Fastsettelse av kontingent for 2013
Styret fremmet forslag om å øke kontigenten til 100 kroner for enkeltmedlemmer og 150 kroner for
familiemedlemskap. Øvrige satser uendret. Vedtatt med akklamasjon.
7. Orientering om budsjett for 2013
Kasserer Kaare Ølmheim presenterte et foreløpig budsjett for 2013 med et mindre underskudd.
8. Valg
Valgkomiteen la fram forslag til endringer og gjenvalg i styre, samt revisor og valgkomite, se
vedlegg. Alle forslag godtatt med akklamasjon, dog skal valgkomiteens medlemmer velges for ett år
iht vedtektene.

Øvrige innslag på årsmøtet
Vidar Hamre kåserte om Jacob Sandes dikt under årsmøtet. Takk for en god framføring!
Premiering for besøk på Trimposter i 2012 ble foretatt. Ikke avhentede premier kan hentes på
Estenstadhytta.
Verten på Estenstadhytta, Jarl Inge Krognes takket for besøket og framførte en del synspunkter på
forbedringer i marka. Leder Hans Hagset takket alle deltakere for et godt gjennomført årsmøte 2012.

