INNKALLING TIL ÅRSMØTE
v/Skogsfjordvatn Grendehus

UL Skogsfjordvatn Grendelag
Onsdag 19.03.2008 kl.1900

Sak 1

Valg av dirigent, referent og protokollenter

Sak 2

Godkjenning av innkalling

Sak 3

Behandle og vedta årsmeldingen for 2007

Sak 4

Behandle og vedta revidert regnskap for 2007 samt
godkjenne budsjett for 2008

Sak 5

Fastsetting av kontingent

Sak 6

Innkomne forslag

Sak 7

Forslag fra styret: aktuelle driftsformer for ”nyskolen”

Sak 8

Tiltak 2008 – videre drift

Sak 9

VALG
-styre, varamedlemmer, revisorer, valgkomité og
festkomité.
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Styret har i meldingsåret bestått av:
Leder&web-ansvarlig… Terje Slydahl
Nestleder………………….Linda Solli Sørensen
Styremedlem……………...Kari Lavold
Kasserer…………………..Einar Ludvigsen
Sekretær…………………..Roar Raste
Varamedlemmer………….Laina Dalsbø, Mari-Ann Myrvang
Revisorer…………………May-Ann Leithe og Mary S. Raste
Valgkommite……………..Jan Lavold, May-Ann Leithe og Jon
Svendsen
Festkommite……………...Kari Lavold, Ann Vigdis Solli og Roar
Raste

Årsmelding 2007
Årsmøtet ble avholdt 17.03.2007 under ledelse av Terje S. med 15
fremmøtte.
I tillegg avholdt et ekstraordinært,09.06.2007 med 13 fremmøtte.
Hovedsaken her var tilpasning av egne vedtekter vedr.
innmelding i
Norges Ungdomslag,(NU)
Styret har avholdt flere møter og behandlet ca 30 saker
Hovedfokus har vært å opprettholde aktivitetsnivået på linje med
foregående år.
Gledelige faktum har vært at ved medlemskap i NU har vi fått
forsikringsutgiftene halvvert, og i tillegg klart å få strømutgiftene
kraftig redusert. Her må også nevnes vårt populære konvoluttlotteri som har gitt gode inntekter.

Utleiedelen ”nyskolen” har også vært i bruk av alt fra ulike
arrangementer, bursdagsfeiringer, møter samt overnatting.
Elgjegerne brukte huset som arena under elgjakta. Takk til
grunneierlaget for velvilje vedr. spleiselag under jakta.
Tilbudet med åpen lørdagskafé gjennom hele året har også vist
seg å være populært, og svært viktig å ha en felles møteplass for
bygda.
Summen av dette har gitt positive tall i regnskapet.
Gledelig er også å se at tilbudet er godt kjent og med besøkende
kafégjester fra hele øya.
All drift er dugnadsbasert og det merkes at slitasjen er tilstede
spesielt ved større arrangementer som krever ekstra ressurser
samt det faktum at vi ligger etter ”skjema” vedr. nødvendige
gjøremål, herunder utvendige malingsarbeider og utbedringer på
kjøkkenet i 2.etg.
Dette har tvunget fram å se på mulige alternative driftsløsninger
for grendehuset(se sak 7)
Underveis i meldingsåret valgte enkelte medlemmer å melde seg
ut – dette medførte en del utfordringer vedr. videre drift.
Eneste arrangement som måtte utgå var nissefesten.
Medlemmer
Medlemstallet er stort sett stabilt. Noen valgte å melde seg ut og
noen nye medlemmer er kommet til. Positivt å gledelig!
Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på ca kr.30 000,Forsikring er blitt halvvert, strømutgiftene også redusert.
Her må det også sies at vi har innkjøpt maling, ny kombinert
gass/strøm komfyr og ventilator til kjøkken 2. etg. (ikke
utført/montert)

Kafeen
Tilbudet om åpen kafé alle lørdager, samt i påsken bidrar til
positive regnskapstall.
Stor takk til kafévertene samt alle besøkende!
Utleie
Det har også i år vært en del utleie av lokalene. 2 russiske
delegasjoner var ei stor utfordring også med full bevertning, dette
medførte inntekter slik at det ga muligheter for avlønning i
beskjeden grad.
Elgjegerne med tilskudd fra grunneierlaget bidro også til inntekt
vedr elgjakta.
Her må det også sies at vi har vært svært beviste på å holde
strømutgiftene så lave som forsvarlig.
Arrangementer
Det har vært avviklet flere faste arrangementer, tradisjoner med
åpen kafé i påsken, isfiske m/teknisk arr. Tromsø Casting og
Fluefiskeforening, medlemsårsfest, 17.mai, St. hans, dyrenes dag,
dugnad, julemesse, nyttårsfeiring.
Arrangementer som er en del av vårt aktivitetsnivå og som ligger
på faste datoer gjennom hele året.
Ordinært medlemsmøte har ikke vært avholdt i medlemsåret.

Hilsen styret.

