Styret har siden 19.03.05 til 18.03.06 bestått av følgende representanter

Leder:
Nest Leder og WEB ansvarlig:
Styremedlem:
Kasserer:
Sekretær:
Vara medlemmer:
Revisorer:
Valgkomité:

Linda S. Sørensen
Terje Slydahl
Kari Lavold
Einar Ludvigsen
Roar Raste
Astri Andresen og Johan P. Barlindhaug
May Ann Leithe og Holger R. Raste.
May Ann Leithe, Jan Lavold og Jon Svendsen.

Årsmøtet
Årsmøtet for 2004 ble avholdt 19.03.05 under ledelse av Linda med 19 frammøtte
medlemmer. Årsmøtet godkjente Årsmeldingen og det samme ble regnskapet.
Om kvelden ble det avholdt medlemsfest.
Styret
Styret har avholdt 2 styremøter og behandlet 15 saker.
Valg
På årsmøtet ble Terje Slydahl og Kari Lavold valgt for 2 år.
Medlemmer
Det er tottalt ca. 50 betalende medlemmer.
Regnskap
Regnskapet viser et underskudd på kr. 13.820,- som skyldes investeringer og låneopptak.
Det er også gjort innkjøp av stoler og bord både oppe og nede. Grunnen til dette er at
Husflidlaget skulle ha 2 bord og 8 stoler. Dette var en avtale med kommunen som var eier av
bordene i kafeen.
Kafeen
Det har vært lørdags kaffe hver helg i 2005 bortsett fra lille juleaften. Påskedagene har det
vært åpent og har vært et positivt tiltak. Inntekten herfra bidrar til positive tall i regnskapet.
Alt arbeid gjøres på dugnad. En stor takk til alle kafé vertene som stiller opp hver lørdag.
Kurs
Det har vært avholdt rosemalerkurs og lefsebakekurs. Deltakelsen på disse var ikke den helt
store, men i betraktning av hvor mange medlemmer vi har så må vi si oss fornøyd.
Ombygging og restaurering.
Det har vært utført betydelig ombygginger og restaureringer av lokaler. Det er bygd lager bod
over festsal med tilgang fra 2 etg. Hele festsalen er pusset opp.
Dusjer har fått nye gulv og ellers en god del forefallende arbeider.
Dette er gjort på dugnad og der har Einar, Roar og Jan vært pådrivere. En stor takk til dem.

Utleie.
Det har vert en del leietakere av lokalene, og vi må få rette en stor takk til Mari-Ann og Linda
som har vært ansvarlig for dette.
Tilstelninger
Det har vært noe dårlig informasjon om tilstelninger, og her skal vi bli bedre. Det viser seg at
for å få med flest mulig må vi få ut informasjon i god tid før arrangementene.
De fleste planlegger helgene lang tid i forveien.
Det har også vært avholdt flere arrangementer i året som gikk. Vi skal forsøke å innføre faste
datoer for festligheter, slik at alle skal kunne forutsi når disse skal avholdes. Alt dette finnes
på Internet under siden http://www.skogsfjordvatn.com/Festligheter.htm
Det er også lagt ut bilder fra mange arrangementer. Disse finnes under siden med bilder.
Det har i tillegg vært mange private arr.
Vi har kjøpt inn nytt stereo anlegg av god kvalitet og bra utvalg av musikk som skulle
tilfredsstille de fleste.
Årets festligheter ble avsluttet på nyttårsaften med koldtbord på kvelden og nattmat etter at
rakettene var skutt til værs. For barna var det rigget til med LAN i kafeen. Det var satt opp 5
PCer i nettverk.
Det har ikke vært avholdt medlemsmøte som er vedtatt i vedtektene
Tilskudd
Det har ikke vært søkt om tilskudd i perioden.
Utsikter framover
Vi må bli flinkere å få i stand kursaktiviteter og tilstelninger i helgene.
Det har vært diskutert å planlegge bygging av Lavvo for utleie. Dette for å tilby de som
ønsker å leie og leve i pakt med naturen.

