Stavadalen Hyttevel
Innkalling til årsmøte i Stavadalen Hyttevel
Skjærtorsdag 29 mars. 2018, 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 for 2017 vedlegges
2. Årsregnskap 2017 og budsjett for 2018
Regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 vedlegges + Budsjettet for 2018
3. Valg av styre
Valgkomiteen, bestående av Berit Bøhm, Egil Fjellskaalnes og John Arild A. Johansen har avgitt sin
innstilling, som vedlegges. Hele det nåværende styre stiller til gjenvalg, og i tillegg har Sigrun VoldJohansen stilt som kandidat som styremedlem og aktivitetsansvarlig. Styret takker valgkomiteen for
en strålende innsats!
4. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår at kontingenten for 2019 fastholdes på dagens nivå med kr. 1.100 pr. år.
Kontingenten innkreves i november/desember 2018.
5. Valg av valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av 2-4 personer. Styret foreslår at valgkomiteen består av minst 3
medlemmer, med representanter for både øvre del og nedre del av hyttefeltet. Styret vil i perioden
frem til årsmøtet ta kontakt med det vi oppfatter er aktuelle kandidater, og vi oppfordrer alle
medlemmer til å vurdere å delta som medlem i valgkomiteen, da det er en fin måte å bli kjent med
hyttenaboer på, og en relativt kortvarig og grei oppgave.
6. Eiendomsskatt
En kort oversikt over status fremgår av årsberetningen. Styrets leder gir under årsmøtet
tilleggsinformasjon om saken.
7. Internett-dekning i hytteområdet
Jan Tore Richardsen redegjør for internettdekning i området, og særlig i nedre del av hyttefeltet.

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, Nina Arnesen, Jan Tore Richardsen, Rune Ludviksen og
Vidar Skoglund)
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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 29. mars 2018.
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