Referat fra årsmøtet lørdag 17. september 2022.

Til stede: Årsmøtet i Himingen hyttevel ble avholdt ved Himingtjønna lørdag 17. september.
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent
Sak 2. Valg av møteleder og referent.

Det var forslag på Torstein Foss som møteleder og Trude Størdal som referent.
Forslaget ble godkjent.
Sak 3. Møteleder leste opp årsmeldingen for Himingen hyttevel.

Årsmelding ble godkjent.
Sak 4. Regnskap og budsjett.
Møteleder redegjorde for regnskapet og la frem budsjett for neste år.
Regnskap og budsjett ble godkjent
Oppfordrer hytteeierne om å betale inn løypeavgiften.
Sak 5. Valgkomiteen ved Målfrid Finnekåsa la fram valgkomiteens forslag for neste år.
Leder:
Torstein Foss.
Velges for 2 år i styret. Velges for 1 år som leder.
Sekretær:
Trude Størdal
iIke på valg.
Kasserer:
Kristin Høihilder
Ikke på valg.
Styremedlem:
Leiv Ryen
Velges for 2 år.
Varamedlem:
Niri Løkka
Ikke på valg.
Varamedlem:
Kai Andersen
Velges for 2 år.
Revisor:
Jarle Lindeland
Ikke på valg.
Løypekomiteen:
Leiv Ryen
Velges for 2 år (synkronisert med styrevervet).
Øyvind Finnekåsa
Velges for 2 år.
Johannes Lid
Ikke på valg
Johannes Aanestad Ikke på valg

Representant til Gavlesjåvegen: Leiv Ryen
Fortsetter.
Notodden turlags representant i styret: Mari Beitnes.
Valgkomiteen:
Målfrid FInnekåsa
Velges for 2 år.
Vakant
Alle som ble foreslått av valgkomiteen ble enstemmig valgt
Sak 6. Årsmelding.
Årsmeldingen ble godkjent

Sak 7.
Innkomne innspill inn i møte var:
• nye hytteeiere sender epost til trude.stordal@hotmail.com for registrering av navn,
telefonnummer og epostadresse inn til hyttevelet.
• Det ble bedt om fullmakt av årsmøte til å benytte 50000 kr til innkjøp av benker og krakker.
Innvilget.
• Ønsker en fornyelse av styret. Fint om dette framsnakkes og melder inn aktuelle kandidater
inn til styret.
• Kasserer i hyttevelet ønsker ikke å fortsette av ulike grunner. Her gjøres det midlertidige
omrokkeringer i styret inntil nye kasserer er på plass.
• Årsmøtet ga styret fullmakt til en 3-årskontrakt med Skisporet. Turistforeningen finansierer
halvparten av kontingenten.

Referent
Trude Størdal
Kongsberg 21.09.22

