Referat fra Årsmøte i Grotli hytteforening 12.09.15
Før offisiell start av årsmøtet fikk de fremmøtte orientering om Skjåk energi fra Aril De Presno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg av møteleder: Knut Åsebø
Val av referent: Gro Skansen øyen
Antall stemmeberettiga evt. ved fullmakt: 1 fullmakt og 32 ved personlig frammøte.
Val av to personer til å skrive under på protokoll: Sissel Igland og Nikolai Norddal
Årsmeldinger ble godkjent
Regnskapet ble godkjent
Valg. Gjennomgang av forslaget fra leder av valgkomiteen Tormod Hvattum
Styret
Knut Åsebø
Norleif Bruland
Anne Schei Nyheim
Ivar Bjarte Nord
Tor Bruland
Bjørn Jonsson
Gro Skansen Øyen

ikke på valg
på valg
på valg
på valg
ikke på valg
på valg
ikke på valg

Varafolk
Erling Teigum
Magne Botten
Terje Olsen
Bjarne Strand
Martin Klokk
Jakop Sæther
Ståle Bøje

ikke på valg
på valg
på valg
på valg
ikke på valg
på valg
ikke på valg

Jon Erik Skei
Åse Skamsar
gjenvalg
Torill Heggedal

Svein Skibenes
gjenvalg
gjenvalg
Tormod Hvattum

Valg av revisor: Jostein Hole

Alle forslagene fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt
Nytt medlem til valgkomiteen: Steinar Vågene

8. Forslag til vedtektsendring angående Valgkomite:
Forslaget kom for sent til at vi kan gjøre vedtektsendring på dette årsmøtet.
9. Diverse orienteringer
 Steintipp: Det har vært befaring og Skjåk Almenning Glommen og Lågen vil se på
dette.
 Ivar Bjarte Nord orienterte om sin kontakt med vegvesenet angående
fartsgrenser i hyttefeltet og lysmerking av stengt veg eller kolonnekjøring på
riksveg 15. Fartsgrenser avvist med henvisning til regelverk, men vi vil ta det opp
igjen.
Ny automatisk bom vestover vil bli satt opp vest for Grotli høyfjellshotell
Oppfordring om at hyttefolket reduserer farten både langs gamle
Strynefjellsvegen og i hyttefeltet.





Stiutvalg: Magne Botten orienterte om ønsket om at vi danner et eget stiutvalg.
Inger Lise Elvehøi, Bjarne Strand, Sissel Sandvik Igland, Ivar Bjarte Nord, Lena,
Magne Botten og Magne Vedeld meldte seg.
16. september blir det orienterings møte på Dønnfoss grendehus kl. 19.00
angående forvaltningsplan for Breheimen Nasjonalpark

Forslag fra salen:
 Ivar Aarsæter ønsker etterfølger som formann i påskeskirennet, og han ønsker at
styret skal ta ansvar for skirennet. Styret tar dette opp på styremøte

Grotli 12.09.15

-----------------------------------------Sissel Igland

-----------------------------------------Nikolai Norddal

Referat fra Årsmøte i Grotli veglag 12.09.15
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valg av møteleder: Knut Åsebø
Val av referent: Gro Skansen øyen
Antall stemmeberettiga evt. ved fullmakt: 1 fullmakt og 32 ved personlig frammøte.
Val av to personer til å skrive under på protokoll: Sissel Igland og Nikolai Norddal
Årsmeldinger ble godkjent
Regnskapet ble godkjent
Valg. Gjennomgang av forslaget fra leder av valgkomiteen Tormod Hvattum
Styret
Knut Åsebø
Norleif Bruland
Anne Schei Nyheim
Ivar Bjarte Nord
Tor Bruland
Bjørn Jonsson
Gro Skansen Øyen

ikke på valg
på valg
på valg
på valg
ikke på valg
på valg
ikke på valg

Varafolk
Erling Teigum
Magne Botten
Terje Olsen
Bjarne Strand
Martin Klokk
Jakop Sæther
Ståle Bøje

ikke på valg
på valg
på valg
på valg
ikke på valg
på valg
ikke på valg

Jon Erik Skei
Åse Skamsar
gjenvalg
Torill Heggedal

Svein Skibenes
gjenvalg
gjenvalg
Tormod Hvattum

Valg av revisor: Jostein Hole

Alle forslagene fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt
Nytt medlem til valgkomiteen: Steinar Vågene

17. Forslag til vedtektsendring angående Valgkomite:
Forslaget kom for sent til at vi kan gjøre vedtektsendring på dette årsmøtet.
18. Diverse orienteringer
 Bommene fungerer godt både med mobiltelefon, fjernkontroll og nøkkel
Forslag fra salen:
 Sette opp vis hensyn-plakater ved bommene
 Forslag om fartsdumper på rette strekninger hvis farten i hyttefeltet fremdeles er
høy.
Grotli 12.09.15

-----------------------------------------Sissel Igland

-----------------------------------------Nikolai Nordal

Årsmelding 2014/15 – Grotli hytteforening
Styret for Grotli Hytteforening har hatt fylgjande medlemmar:
Knut Åsebø – leiar
Gro Skansen Øyen – sekr.
Tor Bruland
Bjørn Jonsson
Norleif Bruland
Anne Scheie Nyheim
Ivar Bjarte Nord
Norleif Bruland bad om å verte friteken frå styrevervet i foreininga. Dette vart teke til
vitande og i hans stad har varamedlem Magne Botten møtt.
Det har vore 4 styremøter i perioden.
Resultat regnskap:
Sum eigenkapital:

Den store saka i periodens har vore å gjennomføre vedtaket om å setje opp nye bommar i
hyttefeltet. Anlegget fungerer no tilfredsstillande takka vere god dugnadsinnsats frå
medlemmane i foreininga.

Grotli 11. september 2015

Knut Åsebø
Leiar

Årsmelding 2014/15 – Grotli veglag
Styret for Grotli veglag har hatt fylgjande medlemmar.
Knut Åsebø – leiar
Gro Skansen Øyen – sekr.
Tor Bruland
Bjørn Jonsson
Norleif Bruland
Anne Scheie Nyheim
Ivar Bjarte Nord
Norleif Bruland bad om å verte friteken frå styrevervet i veglaget. Dette vart teke til vitande
og i hans stad har varamedlem Magne Botten møtt.
Det har vært 5 styremøter i perioden.
Overført frå Grotli hytteforening :
Resultat regnskap: (talla vert lagt inn seinare)
Sum eigenkapital: (talla vert lagt inn seinare)
Det har i perioden vore utført vedlikehald på vegane i hyttfeltet og det har vore rydda i kratt
langs vegane.
Felles hyttevegar har vore trakka med snøscooter og trakkemaskin og mylda av Skjåk
Hytteservice
Den store saka i periodens har vore å gjennomføre vedtaket om å setje opp nye bommar i
hyttefeltet. Anlegget fungerer no tilfredsstillande takka vere god dugnadsinnsats frå
medlemmane i foreininga.
Grotli 11. september 2015

Knut Åsebø
Leiar

Regnskap Grotli hytteforening 2014/15

Regnskap Grotli veglag 2014/15

