Protokoll fra årsmøte for Skogsfjordvatn Grendehus AL
Dato: 18.03.06 kl. 15.00 - 18.00
Sted: Skogsfjordvatn grendehus

Følgende møtte: Holger Raste, Laila Raste, Alf Lorentsen, May Ann Leithe, Mari Ann
Myrvang, Laina Dalsbø, Jørn Dalsbø, Kari Lavold, Jan Lavold, Terje Slydahl,
Einar Ludvigsen, Ann Vigdis Solli, Rolf Johansen.
Sak 1. Valg av dirigent og referent.
Som dirigent ble valgt Terje Slydahl og referent Jan Lavold.
Sak 2. Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
Sak 3. Årsmeldingen for 2005.
Terje leste opp årsmeldingen og ble godkjent. Skryt fra Holger om en fin hjemmeside.
Sak 4. Revidert regnskap for 2005 og budsjett for 2006.
Revidert regnskap ble fremlagt og godkjent.
Kasserer gikk gjennom budsjett for 2006.
Årsmøtet godkjente fremlagt budsjettforslag med anmerkning om å få ned strømutgiftene.
Styret får fullmakt til å vurdere tiltak for å spare strøm på hele bygget.
Sak 5. Innkomne forslag:
Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet.
Sak 6. Viktige tiltak kommende år.
Det ble vedtatt og danne et AU (arbeidsutvalg) som skal søke om midler vedr.
kulturtiltak. Til utvalget ble valgt :
Terje Slydahl
Linda Solli
Einar Ludvigsen
Holger skal søke Mertha Luises minnefond om midler.
Ellers har årsmøtet godkjent at vi skal pusse opp innganspartiet til 17. mai.
Sak 7. Fastsetting av kontingent.
Kontingenten ble vedtatt og gjelde som det ble bestemt forrige år. For familie kr. 300,- og
Kr. 150,- for enkeltpersoner fra 18 år. Det oppfordres at medlemmer verver flest mulig.

Sak 8. Valg.
Valg komiteens forslag til det nye styret ble enstemmig vedtatt og er som følger.
• Leder:
Terje Slydahl
• Nestleder: Linda Solli
• Sekr.:
Roar Raste
• Kasserer: Einar Ludvigsen
• Styremedl. Kari Lavold
Varamedlemmer:
1. Mari Ann Myrvang
2. Laina Dalsbø
3. Marianne Johansen
Revisorer: May Ann Leithe
Holger Raste
Valgkomité: May Ann Leithe, Jan Lavold og Jon Svendsen
Sak 9. Valg av festkomité.
Valg av festkomité ble enstemmig valt for 1-ett år, og er som følger.
• Ann Vigdis Solli
• Roar Raste
• Jørn Dalsbø
Sak 10. Valg av tilskuddskomité.
Denne saken inngår i sak 6. og går dermed ut.
Sak 11. Forslag til differensierte priser for medlemmer på arrangement på
Grendehuset.
Det ble vedtatt høyne prisen på ikke medlemmer ved festarrangementer med kr. 50,-.
Sak 12. Bygging av lavvo
Diskusjon om bygging av lavvo som tilvekst til huset ble positivt mottatt av årsmøtdeltagerne.
Terje har utarbeidet en plan for størrelse og prisoverslag. Søknader er sendt til sameting,
fylket og kommunen. Vedtak om at det ikke settes i gang arbeider før alt er finansiering er på
plass. Holger tar kontakt med samer i bygda. AU skal jobbe videre med saken og så
snart tingene er på plass, innkalles til medlemsmøte.
Sak 13. Eventuelt.
Diskusjon om utleiepriser for grupper.
Vedtatt å fjerne pris som medlemmer ordner for grupper til medlemspris kr. 100,- pr. døgn.
AU får fullmakt å lage priser for formålet.
Møtet hevet kl: 17.45
Jan Lavold
Referent

