Søndre Fjellstølen
Web: www.fjellstolen.no
E-post: post@fjellstolen.no

Agenda Årsmøte 2020 – 22.april 2021 kl 19:00
Hytteforeningen og Veilaget

Årsmøte Søndre Fjellstølen Hytteforening 2019-2020
1. Innledning. Antall fremmøtte:
2. Valg av møteleder.
3. Styrets beretning
4. Årsregnskap og balanse for 2019-2020.
5. Fastsettelse av årskontingent. Styret foreslår å opprettholde kontingenten til kr 300,-.
6. Forslag og avstemming om bidrag til Bagn Røde Kors.
7. Forslag og avstemming om bidrag til Fjellstølen Løypeservice SA.
Fjellstølen Løypeservice SA ber om kr. 30 000,- direkte rettet mot investering til ny maskin med mål
om at den kan kjøpes inn for sesongen 2021/2022. I tillegg foreslår styret i Søndre Hytteierforening å
støtte driften til løypekjøring med kr. 20 000,- for den kommende sesongen. Det ble ikke gitt noen
midler for 2019/2020 sesongen da det ikke ble avholdt årsmøte påsken 2020.
8. Forslag fra medlemmer innmeldt til styret før årsmøtet.
9. Sør-Aurdal Hytteforum/Sør-Aurdal kommune
Styret ønsker å etablere en arbeidsgruppe som jobber frem argumenter for hvordan vi kan få økt
støtte fra kommunen.

Sensitivity: Internal

10. Valg av styremedlemmer og varamedlem.
Styrets medlemmer er villig til å prolongere sin valgperiode med 2 år fordi det ikke ble avholdt
årsmøte i 2020. Like fullt stiller medlemmene sine verv til disposisjon for nye kandidater.
Rolle

Navn

Valgperiode

Styreleder

Lars Hoff-Arnesen

2019-2021 2023

Styremedlem/sekretær/
kasserer

Bjørn Jarle Wiger

2019-2021 2023

Styremedlem

Morten Wiese

2018-2020 2022

Styremedlem

Jon Liverud

2019-2021 2023

Styremedlem

Rigmor Christensen

2018-2020 2022

Varamedlem

Tor Ukkelberg

2019-2021 2023

11. Valg av medlemmer til valgkomite.
Valgkomiteens leder Sverre Næss stiller seg til disposisjon, men hvis det er andre medlemmer som
ønsker å stille så er det velkomment.
12. Eventuelt
a) Påskeskirenn ble avlyst grunnet Covid-19 pandemien og smittevernreglene.
b) Beskjæring av trær på egen teig
c) Dugnad på stier i høstferien
13. Orientering fra Løypelaget
a) Status innbetaling/ dekningsandel – hva kan gjøres for å øke denne?
b) Status drift
c) Prosjekt ny maskin
For styret
Søndre Fjellstølen Hytteforening
Lars Hoff-Arnesen
Digitalt møte, 22/4-2021
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Årsmøte, Søndre Fjellstølen veilag 2019-2020
1. Valg av ordstyrer og protokollfører.
Styret foreslår Morten Wiese som ordstyrer og Bjørn Jarle Wiger som protokollfører
2. Godkjenning av innkalling, fullmakter og sakslister.
3. Styrets beretning
4. Behandling av årsregnskap, herunder disponering av overskudd
5. Orientering om soneinndeling - informasjonsskriv
Informasjon om betaling for brøytetjenester, sone 0
6. Behandling av budsjett, herunder fastsettelse av brøyteavgift
7. Behandling av arbeidsplan, herunder brøyteavtale og sonekart
Informasjon om oppdatert brøytekontrakt
8. Behandling av saker fra medlemmene innmeldt skriftlig før årsmøtet (Morten)
9. Valg av styre
Styret stiller seg til disposisjon, men hvis det er andre medlemmer som ønsker å stille så er dere
hjertelig velkommen. Det er viktig at vi får rotasjon av medlemmer i styret.
Dagens styre:
Rolle
Styreleder

Navn
Morten Wiese

Valgperiode
➔ 2022

Styremedlem/sekretær/
kasserer

Bjørn Jarle Wiger

➔ 2023

Styremedlem

Torkel Bergstøl

➔ 2022

Styremedlem

Petter Gislerud

➔ 2022

Styremedlem

Rigmor Christensen

➔ 2022

10. Valg av valgkomité
Valgkomiteen stiller seg til disposisjon, men hvis det er andre medlemmer som ønsker å stille så er
dere hjertelig velkommen. Dagens valgkomite: Sverre Næss (samme som Hytteeierforeningen)
11. Eventuelt
For styret
Søndre Fjellstølen Hytteeierforening
Morten Wiese
Digitalt møte, 22/4-2021
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