Sammendrag fra Årsmøte Abelvær Vel 30.04.2014
Sak 1. Åpning: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent med kommentar om sein publisering av årsmøtet på nettsider, styret ok dette til følge.
Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll: møteleder Inge Hestad, sekretær Siv
Gjeseth. To til å skrive under protokoll: Bjørn Fjukstad og Lars Inge Lauritzen.
Sak2. Årsberetning: Årsberetningen ble opplest og godkjent uten kommentarer.
Godkjenning av redigert regnskap: Inge Hestad gikk gjennom regnskapet og forklarte de ulike
postene. Det ble informert om salget av «Abelvær Barnehage-hus). Overskuddet vil etter hver bli
overført Abelvær Vel. Midlene er øremerket Abelvær Grendehus, og skal brukes til oppgradering.
Sak3. Regnskapet ble godkjent uten kommentar.
Sak 4. Budsjett/handlingsplan:
-

Spørsmål om medlemskontingent dekker opp for driften av lys. Gjenspeiles i sak
kontingenter
Ønske om at det ble investert i ny belysning i gymsal.
Det er søkt om prosjektmidler for å ruste opp huset, det er ikke mottatt svar på denne
søknaden enda.

Styret ble oppfordret til å framskynde arbeidet med belysningen.
Sak 5. Års-hjulet:
Det ble diskutert på hvilken måte vi skulle gjennomføre de inntektsbringende og nødvendige
aktivitetene, skulle det være en egen aktivitetskomite eller skulle styret jobbe med dette? Det ble
foreslått å forsøke å få til et samarbeid med andre lag og foreninger på plassen.
Vedtak: Års-hjulet blir som oppsatt, styret plukker ut komiteer til de ulike arrangementer.
Sak 6. Naustet:
Naustet har store likviditetsproblemer. Trond Isak Juul fra styret i Naustet kom for å informere om
situasjonen til Naustet. Naustet har årlige utgifter på ca. 60 000 kr. De siste årene har de hatt
inntekter på ca. 20000kr. Naustet vil kalle inn til allmannamøte med det første.
Abelvær Vel vil stille seg positivt til å delta på arrangementer som vil gi inntekter til Naustet. Det må
likevel diskuteres en modell som sikrer inntekter årene framover. Årsmøtet gikk også inn for at
eierne går inn med midler så lån kan betjenes. Viktig at Abelvær Vel stiller med en aktiv representant
i styret for Naustet.
Sak 7. Årsmøtesaker/Kontingenter:
Det kom forslag om å heve medlemskontingenten fra 400 til 450 kr, dette ble enstemmig vedtatt.

Utleiesatser for Abelvær Grendehus ble vedtatt å holdes på samme nivå som før, bortsett fra
offentlig fest. Denne settes til 2000 kr. Utleie som bord og stoler med mer blir det opp til styret å
finne pris på.
Utleie av telt forblir som før på kroner 7500,Sak 8. Innkomne saker:
-Ingen saker
Sak. 9. Valg:
Leder: Inge Hestad (Ikke på valg 1 år igjen)
Nestleder: Siv Gjeseth (ny 2år).
Sekretær: Hilde Edvartsen (Ny 2år).
Kasserer: Bente Johansen (Ny 2år).
Styremedlem: Veronika Salvik (Ikke på valg 1år igjen).
1. Vara: Annika Johansen (1 år)
2. Vara: Birger Skillingstad (1 år)
Revisor: Mathias Brandtzæg (1 år)
Vara revisor: Trond Isak Juul (1 år)
Oppgraderingsansvarlig for Grendehus: Sigvart Hestad og Jan Egil Nordstrand (ikke på valg 1 år
igjen).
Lysansvarlig: Tore Øyahals og Knut Løvmo (ikke på valg 1år igjen)
Valgkomite: Bjørn Fjukstad, Lars Inge Lauritzen og Mariann H. Stene.
Hus-ansvarlig: Inge Hestad (1.år)
-Styret gjør avtaler med oppvekstsentrets renholder for renhold av huset. Idrettslaget bruker egen
nøkkel til sine arrangement.

Referent Siv Gjeseth
For Abelvær Vel
Leder
Inge Hestad

