Årsmøteprotokoll for 2017 Egelandsdal hytteforening.
Årsmøtet ble holdt 27. mars 2017 kl. 18.00 – 19.15.
Sted: Sivdamsenteret, Bryne
Det møtte 37 medlemmer til årsmøtet.

Tilstede fra styret: Leif Viste, Børre Berge og Egil Emberland.

Innkalling og saksliste ble lagt ut på hytteforeningens hjemmeside, egelandsdalhytteforening.no. Det
ble også sendt ut e-mail til hvert enkelt medlem og sms varsling.
Sak 1: Valg av møteleder.
Børre Berge enstemmig valgt.

Sak 2: Valg av referent.
Egil Emberland enstemmig valgt.

Sak 3: Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
Geir Tysseland og Ådne Iversen enstemmig valgt.
Sak 4: Behandle styrets beretning for siste år.
Årsmelding enstemmig godkjent.

Sak 5: Behandle og godkjenne regnskapet.
Leif Viste la fram regnskapet. Det ble bemerket at bare 45 av 70 har betalt medlemskontingent.
Dette er for dårlig. Styret i Egelandsdal hytteforening må arbeide aktivt for å få inn årets
medlemskontingent.
Utgifter til brøting av P-plass, kr 40 625 er feilaktig belastet veikontoen. Dette er rettet opp i
regnskapet for 2017. Kr. 40 625 er tilbakeført konto for veiprosjektet.
Regnskapet enstemmig godkjent med ovenfor nevnte kommentarer.

Sak 6: Behandle og godkjenne budsjett.
Det skal ikke være veikontingent. Vedlikehold av veien skal tas av egenkapitalen til veiprosjektet. I ettertid skal en behandle budsjettet etter sak 10. Styret må undersøke om en kan
merke faktura for medlemskontingent med kid nummer.
Budsjettet enstemmig godkjent med ovenfor nevnte kommentarer.
Sak 7: Fastsette medlemskontingent for Egelandsdal hytteforening.
Medlemskontingent skal være kr. 600,Medlemskontingent for 2018: kr. 600,- .
Enstemmig vedtatt.

Sak 8: Foreta valg av styre.
Følgende personer har sagt seg villige til å være med styret i Egelandsdal hytteforening:
Roger Handeland (leder, 1 år gjenvalg)
Frank Rhode
(ny 2 år)
Geir Tysseland
(ny 2 år)
Børre Berge
(ikke på valg
Leif Viste
(ikke på valg)
Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 9: Foreta valg av revisor.
Følgende person har sagt seg villig til å være revisor: Jarl Einar Espeseth (gjenvalg)
Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 10: Innkomne skriftlige forslag.
1. Asfaltering av vei i hyttefeltet.
Forslag: Ikke aktuelt å asfaltere før eventuelle vann- og avløpsledninger er lagt. Denne
saken tas opp igjen på årsmøtet i 2018.
Forslaget vedtatt.

2. Bilkjøring på snødekt vei.
Forslag: Ikke lov til å kjøre på snødekt vei. Dvs. tidligere vedtak om at en kunne kjøre
dersom det var bare 5 cm med snø, gjelder ikke lenger. Nå er det ikke lov til å kjøre på
veien dersom det er snø.
Forslag vedtatt.
3. Lysstolpe på P-plass.
Forslag: Denne saken tas opp på årsmøtet 2018.
Forslag vedtatt.

4. Veikontingent kr. 600,-.
Forslag: Veikontingent behandles på årsmøtet i 2018, og en eventuell kontingent
betales etter årsmøtet i 2018.
Forslag vedtatt.

Helt til slutt ble det snakket om Egelandsdal hytteforening skal ha Facebook side, være med i
grasrotandelen og hytter som står til nedfalls i hyttefeltet.
Kode for nødnøkkelskap må komme på plass.

Dette var saker en var interessert i og ønsket å gjøre noe med, men ingen av dem var innmeldt skriftlig
til årsmøtet.
28. mars 2017.
Egil Emberland
Referent
Signatur underskrivere jf. sak nr. 3.
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Geir Tysseland

__________________________________________________
Ådne Iversen

