
Sulitjelma hytteforening 
 

Årsmøtereferat 
 

Torsdag, 20. mars 2008 på Skihytta. 
 
 
 
 
 
Det møtte om lag 70 medlemmer. 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av møteinnkalling 
2. Valg av møteleder og sekretær, to medlemmer til å underskrive protokoll 
3. Årsberetning 
4. Hilsen til årsmøtet 
5. Regnskap 
6. Valg  

 
 
Peter Heinz Bragvin åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gikk deretter videre på 
sakslista: 
 
Sak 1. Årsmøtet har vært annonsert i Avisa Nordland, og ved oppslag i Sulis, ved parkeringen 
ved Kjelvann og på Skihytta. Det fremkom ingen innsigelser til møteinnkallingen.  
 
Sak 2. Peter Heinz Bragvin og Wenche Spjelkavik meldte seg frivillig som henholdsvis 
møteleder ogmøtesekretær. Ole Ingvald Botten og Petter Boye ble valgt til å underskrive 
møteprotokollen.  
 
Sak 3. Peter H. Bragvin gjennomgikk årsberetningen. Det ble ikke stilt spørsmål til selve 
beretningen, og det ble vist til det påfølgende medlemsmøtet for diskusjon av spesielt 
tomtefesteproblematikk.  
Beretningen ble deretter godkjent uten innsigelser. 
 
Sak 4. Hilsen til årsmøtet fra Norges Tomtefesterforbund v/ Arild Ruus Simensen ble lest 
opp. 
 
Sak 5. Ragnskapet ble fremlagt av Finn Lydersen. Han gjennomgikk driftsutgiftene, som har 
sin bakgrunn i strømkostnader til Tv-senderen i Anna, samt reiseutgifter for advokat Arild 
Ruus Simensen i forbindelse med tomtefestemøtet 28.10.2007. 
 
Regnskapet er ikke revidert, noe det nye styret må sørge for.  
Innmelding i Norges tomtefesterforbund er ikke fakturert ennå da de skal komme med et 
tilbud om kollektivt medlemskap for oss, like over påske. 
 
Det ble fremsatt ønske om at regnskap og årsberetning blir publisert på internettsidene til 
Sulisavisa. Kjell Lund Olsen sa ja til dette.  
Regnskapet ble deretter godkjent. 
 



Sak 6. Valg 
Valkomitéen har bestått av Bernt Dåbakk (leder), Finn Misvær og Arne Kristian Mathisen. 
Dåbakk la frem forslag til nytt styre, og forutsatte at møtet godtok at styret kunne konstituere 
seg selv. Halvparten skal sitte i to år, andre i ett år, samt møtende vara skal sitte i ett år. 
Disse ble enstemmig valgt:  
Styret: Wenche Spjelkavik, Peter Heinz Bragvin, Finn Lydersen, Tore Okkenhaug, Odd A. 
Lund, Ståle Indregård, Oddbjørn Paulsen. 
 
Revisorer:  Kari Johansen, Irén Tverrå. 
 
Valkomité: Bernt Dåbakk, Finn Misvær og Arne Kristian Mathisen.  
 


