Protokoll fra årsmøte i Trysilfjell Hytteeierforening på
Skihytta Langfredag 19. april 2019 kl 10
Før møtet startet fikk vi informasjon fra Helge Bonden, Skistar og Johan Swärd, Utmarkslaget.

1. Velkommen ved styret
Åpning og velkommen ved styreleder John Johansson.
Navneliste ble sendt rundt. 67 stemmeberettigete møtte. Møtet ble lovlig satt.
Innkalling og dagsorden ble godkjent:
1. Velkommen ved styret
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Informasjon om styrets arbeid om å få gjeninnført vegnavn
5. Styrets årsberetning for 2018 – revisors beretning
6. Årsregnskap 2018 og budsjett 2019
7. Valg
8. Innkomne forslag
9. Avslutning
2. Valg av møteleder og referent
Rune Bjørnstad ble enstemmig valgt til møteleder og Anne Svenneby til referent.
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
Bianca Gramstad og Vigdis Gramstad, hytte 206 ble enstemmig valgt til å undertegne
protokollen sammen med styreleder.
4. Informasjon om styrets arbeid om å få gjeninnført vegnavn
Rune redegjorde for hva som er gjort; kontakt med advokat og Sivilombudsmannen i tillegg til flere
møter med kommunen. Etter oppslag på Dagsrevyen og i Østlendingen er styret invitert til nytt
møte med kommunen rett over påske.
5. Styrets årsberetning for 2018
Årsberetningen, som er å finne på hyttaitrysil.no, ble enstemmig vedtatt.
Det utarbeides ikke revisors beretning, men begge signerer på regnskapet.

6. Årsregnskap for 2018 og budsjett 2019
Forretningsfører Ingun Aalborg Aas redegjorde for regnskapet.
Medlemskontingenten holdes uendret; kr 300,-

7. Valg
Anne gjorde rede for valgkomiteens forslag til foreningens tillitsvalgte for kommende periode.
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Revisor 1:
Personlig vara:
Revisor 2:
Personlig vara:

John Johansson
Edgar Dønåsen
Arne F. Bergmann
Rune Bjørnstad
Gert Tougård
Anne Svenneby

hytte
hytte
hytte
hytte
hytte
hytte

147,
331,
610,
938,
688,
459,

Martin Eide-Pettersen
Arne Matre

hytte 687, ny 2019
hytte 1000, ny 2019

Tove Haugen
Lene Mari Skjæret
Erling Gramstad
Heidi Sveen

hytte
hytte
hytte
hytte

303,
198,
206,
878,

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

(2014)
(2011)
(2014)
(2015)
(2017)
(2011)

(19....)
(2016)
(2014)
(2014)

Årsmøtet vedtok ved akklamasjon valg av alle kandidater i henhold til forslaget.
Til valgkomite ble deretter følgende foreslått av årsmøtet og enstemmig valgt:
Terje Aas
hytte 614
Anne Svenneby
hytte 459 (styrets representant)
Årsmøtet lyktes ikke med å velge en tredje person til valgkomiteen.
Revisorer fikk gavekort for vel utført jobb.
8. Innkomne saker
Styret foreslår å endre vedtektene;
§ 4 - Fjerne punktet "Ansvarsfrihet" – da dette ikke lenger er ihht Norsk Lov.
§ 8 – Dagens § 8: For endring av disse vedtekter eller oppløsning av foreningen kreves det vedtak
på to påfølgende møter derav et ordinært.
Vedtak om endring av § 8 til;
For endring av disse vedtekter kreves det vedtak på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.
§ 9 – For oppløsning av foreningen kreves det vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter
hvorav et ordinært.
Styret ønsket også å endre "foreningsmøte" til "årsmøte".
Alle endringer ble enstemmig vedtatt og må igjen vedtas på neste årsmøte.
På bakgrunn av omtaksering av eiendommene i Trysil var det forslag fra Ingun Aalborg Aas om å
øke budsjettet med inntil kr 300 000 for å kunne hente inn juridisk hjelp.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
9. Avslutning
Årsmøtet ble hevet kl. 1130
Anne Svenneby, referent

Godkjent, 29. april 2019

_______________________
Bianca Gramstad

_______________________
John Johansson

________________________
Vigdis Gramstad

