Protokoll fra

ÅRSMØTE i TRYSILFJELL HYTTEEIERFORENING 2008
Sted : Velkomstsenteret i Trysilfjellet
Dato : Langfredag 21. Mars 2008, kl 1700.
1.

Åpning og velkomst ved styreleder Halvor Stormoen. Navnelisten som ble sendt rundt
viste at 55 personer møtte som hytteeiere. Møtet ble erklært gyldig, og innkalling og
dagsorden godkjent.
Dagsorden:
1. Velkommen ved styreleder, registrering og godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av to personer for medundertegning av protokollen.
4. Styrets årsberetning for 2007.
5. Årsregnskap og revisors godkjennelse.
6. Budsjett for 2008.
7. Innmelding av THF i Foretaksregisteret
8. Valg.
9. Informasjon fra Trysilfjell Utmarkslag
10. Innkomne saker

2.

Halvor Stormoen ble valgt som møteleder og Walter Oord som referent.

3.

Christer Junkergård (441) og Tove Haugen (303) ble valgt til å medunderskrive
protokollen fra årsmøtet sammen med møteleder.

4.

Styrets årsberetning for 2007 ble gjennomgått av møteleder. Årsberetningen er også lagt
ut på foreningens hjemmesider. Enkelte temaer, som diverse reguleringsplaner,
kommuneplanarbeidet og etableringen av Destinasjon Trysil, ble kommentert.

5.

Årsregnskapet for 2007 med resultatregnskap og balanse, ble gjennomgått. Pr 31 12 2007
var det 637 medlemmer som hadde betalt årsavgiften. Regnskapet er revidert og godkjent
av revisorene. Den økonomiske situasjonen gir handlekraft.
Årsberetning og regnskap ble godkjent av årsmøtet som foreningens årsregnskap for
2007, og styret ble meddelt ansvarsfrihet.

6.

Forslag til budsjett for 2008 ble gjennomgått og vedtatt som foreslått.
Årskontingent NOK 200,- for 2008, dvs. ingen økning.
Fullmakt til styret til disponeringer ut over budsjett ble vedtatt med rammer som for
foregående år. Forslag fra salen fremmet i fbm valget (sak 8), om kjøp av
konsulenttjenester ble vedtatt.

7.

Innmelding av THF i Foretaksregisteret.
Bakgrunn: Nye forskrifter krever en registrering av foreninger på vår størrelse. Styret har
derfor iverksatt en registrering, blant annet for å få eget organisasjonsnummer for
foreningen. I den forbindelse har det vært spørsmål etter stiftelsesprotokollen. Vi har ikke
funnet den, men vedtekter fra 04.04.1980, som bekrefter stiftelsesdatoen.
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For å sikre registreringen gjorde Årsmøtet etter styrets forslag følgende vedtak:
Årsmøtet i THF den 21.03.2008 støtter styrets beslutning om at Trysilfjell
Hytteeierforening, stiftet 04.04.1980, registreres som frivillig ideell organisasjon i
Foretaksregisteret.
8.

Valgkomiteens formann Kjell Konterud gjorde rede for komiteens arbeid og ledet valget.
Følgende tillitsmenn/kvinner ble valgt for 2008/2009:
Styreleder :
Styremedlemmer:

Halvor Stormoen
Ingun Aalborg Aas
Aage Kalsæg
Petter Pintzow
Brede Svenneby

(80)
(562) Kasserer
(516)
(301)
(903)

Vara-medlemmer:

Egil Aasen-Vaksvang
Rune Viermyr
Anders Endreson

(490)
(637)
(636)

Revisorer:

Tove Haugen
(303)
Inger Rotneberg Gjerdrum (393)
Gunnar Skjæret
(198)

Vara-revisor:
Valgkomite:

Kjell Konterud
Christer Junkergård
Terje Flaatrud

(376)
(441)
(889)

Styret organiserer oppgavene og konstituerer seg i sitt første styremøte.
Etter forslag fra salen vedtok Årsmøtet at foreningen er inneforstått med at tjenester kan
kjøpes av styrets medlemmer eller andre, i mangel av egen administrasjon når særskilt
kapasitet eller kompetanse kreves. Kjøp i en størrelsesorden på NOK 50 000 inkl mva ble
vurdert som relevant, og bør prioriteres, innenfor budsjettrammenes åpne poster og
fullmakter. Valgene og vedtakene ble gjort ved akklamasjon.
Valgkomiteens leder takket de avgående styremedlemmene for innsats gjennom mange
år.
9.

Daglig leder Torbjørn Amdahl fra Trysilfjell Utmarkslag BA (forkortet TU), gjorde etter
åpningen av møtet rede for TU’ s aktiviteter i en grundig presentasjon. Dette er notert i
eget referat.

10.

Ingen saker var meldt inn. Styrets generelle kommentarer ut over styrets beretning, ble
behandlet gjennom Torbjørn Amdahls innlegg, jf foregående sak, og eget referat.
Årsmøtet ble hevet 19.00.
Trysil, 21. Mars 2008
Walter L. Oord / Referent
_______________________________
Halvor Stormoen (80) (sign)
møteleder
____________________________
Christer Junkergård (441) (sign)

__________________________
Tove Haugen (303) (sign)
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