SULITJELMA HYTTEFORENING
Org.nr. 995 895 366

Årsmøte
Sulitjelma Hytteforening
21. april 2011 kl 17.00 på Skihytta
30 personer møtte
Saksliste:
1. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Kontingentfastsettelse
5. Valg
Sak 1.
Ståle Indregård ble valgt til møteleder og Arne Kr. Mathisen ble valgt til sekretær
Bjørnar Åsen og Jan Per Mattson ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 2.
Årsberetningen ble opplest og enstemmig godkjent. Noen spørsmål fra medlemmene om hvorfor vi ser det
som nyttig å sette oss inn hva en event. innføring av Hålogalandseiendommen vil bety for oss. Essensen i
svaret er at hytteforningen ønsker å finne mer ut av konsekvensene ved en event. endring her.
Sak 3.
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Et par synspunkter på at regnskapet heller burde vært presentert
som resultatregnskap ved neste fremleggelse. Styret ser på dette.
Spørsmål fra et medlem om medlemslistene kan legges ut på nettet. Styret ser på hvordan dette event. kan
gjøres.
Sak 4.
Styret foreslo samme kontingent. Kr 200 i kontingent for 2011 ble enstemmig vedtatt.
Sak 5.
Valgkomiteen (Wenche Spjelkavik) la frem forslag om at sekretær velges for to nye år. Enstemmig vedtatt.
Da det ikke hadde vært mulig å finne kandidat som styreleder, ble det etter forslag fra Wenche foreslått at
Asbjørn Olsen velges inn som nytt styremedlem etter at Ståle indregård har trukket seg.
Årsmøtet ga sin tilslutning til at styret dermed konstituerer seg, og gjennom det prøver å finne en ny
formann.
Det nye styret ser da slik ut:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ubesatt
Tore Okkenhaug
Kari Paulsen Breimo
Arne Kr. Mathisen
Torny Pedersen
Asbjørn Olsen

Vararepresentanter:
Valgkomite:
Revisorer:

Arne Kr. Mathisen
(Referent)

På valg ved årsmøtet i 2012
På valg ved årsmøtet i 2012
På valg ved årsmøtet i 2013
På valg ved årsmøtet i 2012
Valgt for 1 år!

Oddbjørn Paulsen og Per Rekkedal
Odd. A. Lund, Kristian Amundsen, Wenche Spjelkavik
Kari Johansen og Irén Tverrå

Valgt for 1. år
Valgt for 1. år
Valgt for 1. år

Sign. ____________________ Sign. ____________________
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