Møtereferat
Dato: 28.02.2017
Møtedeltagere:
16 stk.

Møtetype: Årsmøte

Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder, referent og protokollsignérere.
Årsmelding.
Revidert regnskap.
Kontingent.
Innkomne forslag og orienteringssaker.
Valg.

Saker:
SAK.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

BESKRIVELSE
Godkjent og vedtatt.
Møteleder: Per Ingvar Nyheim.
Referent: Linn E. Myrstad
Protokollsignérere: Anne Lise Male og Arnfinn Myrstad.
Leder gikk igjennom utlevert årsmelding.
Kasserer Gunnhild Ø. Hansen orienterte. 2016 var et godt inntektsår og
spesielt krabbefesten. Kasserer oppfordrer medlemmene til å oppgi
foreningen som mottaker for grasrotandelen igjennom Norsk Tipping.
Kontigentsatser ble vedtatt uendret.
 Bredbånd – NEAS har planer om å utbedre sender for å
forbedre kvalitet og kapasitet på tilbudet. Grendahuset skal
tilknyttes bredbånd.
 Uforusette utgifter – Varmepumpen på møterommet er i
ustand og lar seg ikke reparere, ny er bestilt.
 Busstilbud – Velforeningen sender en skriftlig klage på tilbudet
og et ønske om forbedring.
 Båtoppdrag – Det blir satt opp skilt ved båtoppdrag med
oppfordring til å betale for bruk av båtoppdrag for den som ikke
er medlem i velforeningen eller var tidligere andelseiere i
småbåtlaget.
 Sandstølvegen – Det er fortsatt behov for mindre oppgradering
av eksisterende vei og brua over elva må ordnes.
Forlengelse/utbedring av veien ligger fortsatt inne med søknad
om midler og det ligger an med god prioritering. Om vi ser disse
midlene i 2017 er usikkert. Om disse blir tildelt kaller styret inn
til ekstraordinært årsmøte.
Innkommet forslag lød som følge: Vikan Velforening

ANSVARLIG

forskutterer 30.000 kroner til forbedringer av eksisterende vei
der det er behov. Dette ble enstemmig vedtatt.
Styret ønsket også medlemmer om å delta i et utvalg/komité
for å administrere denne saken.
7.

Styret
Gjenvalg:
 Per Ingvar Nyheim
 Guttorm Heggstad
 Gunnhild Hansen
Malene Haukås stiller 1 år for Therese T. Selnak.
Ikke på valg:
 Lars Kjetil Myrstad
Varamedlemmer
Gjenvalg:
 Kåre Eriksen
 Kai Even Solheim
Ikke på valg:
 Inge Pedersen
Valgkomité
Gjenvalg:
 Anne Lise Male
Ikke på valg:
 Else Pedersen
 Ali Pedersen
Revisorer
Gjenvalg:
 Palmer Sjåholm
 Inge Eidem

Premiering for flest turer i Sandstølen trukket blant de ti beste.
Anne Lise Sandvik vant et gavekort på 250 kr. hos Bud Bensin og Fritid.

