Stavadalen Hyttevel
Innkalling til årsmøte i Stavadalen Hyttevel
Skjærtorsdag 24. mars 2016, kl. 16:30 (NB: Møt helst 10 min. før!)
Sted: Makalausbua, 2. etasje
Agenda:
0. Innledning
- Registrering av fremmøtte og fullmakter
- Åpning av møtet
- Valg av person til å medundertegne protokollen
1. Styrets beretning
Styrets beretning vedlegges
2. Årsregnskap 2015 og budsjett for 2016
Regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 vedlegges + Budsjettet for 2016
3. Valg av styre
Valgkomiteen har spurt styremedlemmene som nå sitter i styret om de stiller til gjenvalg, og følgende
stiller til gjenvalg: Anders Aagenæs, Jan Tore Richardsen, Vidar Skoglund, Ingjerd Sollie. Rune
Ludvigsen stiller som ny kandidat.
4. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår at kontingenten økes fra dagens nivå til kr. 1.100 pr. år, med virkning fra 2017.
5. Valg av valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av 2-4 personer. Styret foreslår at valgkomiteen består av 3 medlemmer, 2
fra øvre del av hyttefeltet og 1 fra nedre del. Valgkomiteen frem til dette årsmøte har bestått av
Anne Høien, Berit Bøhm og Nina Arnesen. Forslag til ny valgkomite fremsettes i møtet.
6. Eiendomsskatt
Styret gir under årsmøtet informasjon om status i de klagesaker som pågår.
7. Tinglysing av pliktig medlemskap
Et antall medlemmer har tinglyst pliktig medlemskap i hyttevelet, mens de andre er uteglemt ved
registrering av eiendommen. Vi ønsker årsmøtets beslutning om at alle oppfordres til å la pliktig
medlemskap registreres og tinglyses på sin hytte, slik at det blir likt for alle. Hvis årsmøtet er positivt,
vil alle som ikke har pliktig medlemskap i dag, bli oppfordret til å signere en erklæring om dette, som
deretter tinglyses. Nærmere informasjon gis i møtet.

::::::::::::
Fullmaktskjema er vedlagt for de som ikke kan møte selv. Vi aksepterer fullmakt på mail til en i
styret, men husk da å ta med all informasjon som står i vedlagte fullmaktsskjema.
Med vennlig hilsen styret (Anders Aagenæs, Jan Tore Richardsen, Ingjerd Sollie, Kjell I. Moe og Vidar
Skoglund)

Side 1 av 2

Stavadalen Hyttevel
FULLMAKT:

Undertegnede, ………………………………………………………………….
(fornavn)

(etternavn)

Hytte: (gnr/bnr – vegnavn) …………………………………………..

gir herved ………………………………………………………………
fullmakt til å møte og stemme for min/vår andel på årsmøtet i
Stavadalen Hyttevel 24. mars 2016.
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