Årsmøtereferat
Tid/sted:
Medlemmer:

Lørdag den 6. august , brua over Kvanelva
Jan Pettersen, May-Britt Risheim, Kurt Holtermann, Kjell-Agnar
Mikalsen, Einar Paulsen, Kurt Larsen, Hanne Schjelderup, Are
Larsen, Teig Madsen, Linda Ellingsen og Tore Schjelderup

Merknader til innkallingen : Beklageligvis hadde styret til dette årsmøtet ikke sendt
innkalling til medlemmer. Vi antydet at årsmøte skulle
avholdes i denne perioden i informasjonsskriv nr. 2 , samt at
det ble sendt ut varsel på SMS med beskjed om å spre dette
videre.
Merknader til saksliste:
Styret ønsker å endre statuttene slik at disse er i tråd med
praksisen som føres i dag, og ønsker dette som en egen sak
før ”sak valg”.

Sak 1 Styrets beretning
” Godkjent”

Sak 2 Regnskap.
”Årsmøtet godkjenner foreningens saldo på kr. 12.373,- pr. 30/6 ”

Sak 3 Statutter.
Følgende endringer ble vedtatt :
§3
Medlemsåret endres fra 1/6-31/5 til 1/8-31/7 . Regnskapsåret endres til 1/8-31/7.
§4
Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer . Leder, Kasserer, sekretær. Disse
velges for 2 års perioder.
§5
Årsmøte avholdes i månedsskifte august/september.

Etter dette har vi følgende statutter for Sandvannet Hytteforening
§1.

Sandvannet hytteforening skal ivareta medlemmenes interesser overfor
kommunale myndigheter, grunneiere og andre aktuelle interessepartnere, og
etablere best mulig samarbeid med disse.

§2.

Sandvannet hytteforening skal være pådrivere for å holde veien kjørbar og i god
stand. Videre skal foreningen fremme samhold og godt naboskap hytteeierne

imellom og ivareta og utvikle et godt rekreasjonsmiljø i pakt med områdets
naturlige kvaliteter.
§3.

Rett til medlemsskap har hytteeiere som naturlig sokner til Sandvannet.
Innmelding skjer til styret. Årskontigent/avgift fastsettes av årsmøtet.
Medlemsåret er fra 1/1-31/12
Styret kan beslutte medlem strøket dersom kontingenten ikke betales.

§4.

Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år
av gangen. For sesongen 2005 velges leder for 2 år. Sekretær og kasserer for 1 år.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er tilstede. Styret kan ikke
uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover årsmøtets vedtak.

§5.

Årsmøtet avholdes i månedsskifte august/september. Kunngjøringer skjer skriftlig
til medlemmene eller på annen forsvarlig måte med minst 14 dg. varsel.
Årsmøtet behandler:
Styrets beretning, årsregnskap, valg, kontingent og eventuelle innkomne saker.

§6

Ekstarordinært medlemsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når
minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlager dette.

§7.

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte
stemmene.

Sak 4. Valg.
Leder :
Kasserer:
Sekretær

Are Larsen
Knut Steinar Nilsen
Tore Schjelderup

velges for 2 år.
velges for 1 år.
velges for 1 år .

”Enstemig vedtatt.”

Sak 5 Fastesettelse av kontingent.
”Styrets forslag på opprettholdelse av dagens sats på kr. 200,- ble enstemig vedtatt”.
18/9 – 2005
Tore Schjelderup.

