Årsmøte 2018 Tonstadbrinken Velforening
Rosten Grendahus 13.03.18 kl. 18.00
------------------------Til stede: 22 personer, hvorav 20 stemmeberettigede

Punktene 6/7/8 ble diskutert under et

1

Innkalling

Ingen merknader, godkjent.

2

Møteleder

Forslag Kolsvik - valgt.

3

Referent/Tellekorps/
Protokoll

Forslag referent: Hesselberg – valgt, forslag tellekorps: J.G. Olsen og A. Rognli – valgt
forslag protokoll: O. Hjelmeland og G. Hovd – valgt.

4

Årsberetning

Styrets beretning for 2017 ble lest av leder og godkjent.

5

Regnskap/revisjon

Regnskap gjennomgått av Strand og revisjonsrapport opplest av Kolsvik og regnskapet ble
godkjent.

6

Kontingent

Forslag fra styret, økning fra kr. 2 300,- til kr. 2 500,- vedtatt men med påpeking fra salen at
formelt skal forslag til endring av kontingent opplyses ved innkalling til årsmøte. Styret
noterer seg dette.

7

Brøyting

Melting redegjorde for de utfordringer vi har hatt og de tiltak som er gjort for at brøyting skal
fungere best mulig. Fra salen ble det foreslått at foreningen kontakter nærliggende velforeninger ad hvilke muligheter som finnes for samarbeid med tanke på bedre kvalitet og pris i
fremtiden. Styret vil ta tak i dette kommende periode. Videre er det fra styrets side ønske om
at hvert enkelt tun oppretter en «brøytekontakt» som kommer med innspill mot styret og tar
en gjennomgang med styrets brøyteansvarlig (Melting) i god tid før ny sesong. Fakturering
brøyter bør/skal være i to perioder

8

Budsjett

Vedtatt.

9

Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

10

Valg

Alle verv besatt og styrets sammensetning frem mot neste årsmøte ser slik ut:

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

: Jan Roger Kolsvik gjenvalg 2 år
: Asbjørn Reitan
ikke på valg
: Jon Marius Solli
ny 2 år
: Einar Hesselberg
gjenvalg 2 år
: Geir Helga Ramstad ny 2 år
: Raymond Melting ikke på valg
: Kristian Stjern
ny 1 år

Revisorer

: Lars Jølle
Kjell Erik Aas

Valgkomite

: Styret

gjenvalg 2 år
ikke på valg

Trondheim 26.03.18

---------------------O. Hjelmeland

--------------------G. Hovd

