
Referat Årsmøte Smøråslia veilag

Sted: Smørås skole, Mat- og Helserommet

Tid: 29september 2018 kl 19:00

Ledet for Veilaget; Arild Villanger ønsker velkommen.

Sak 1: Valg av ordstyrer. Arild Villanger

Sak 2: Valg av referent. Bjørg Sekkenes

Sak 3: Valg av to til å underskrive referatet: Grethe Teigen og Tor Onarheim

Sak 4: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste, Godkjent av årsmøtet. Styret noterer seg at det
er ønske om å få tilsendt årsmelding og regnskap i forkant av årsmøtet.

Sak 5: Godkjenne årsmelding, Godkjent av årsmøtet

Sak 6: Godkjenne regnskap. Kasserer Kristine Thorsen går igjennom regnskapet for veilaget siden
siste årsmøte. Hun beskriver de store utgiftene vi har hatt på brøyting/salting som spesielle. Den
Økonomiske situasjonen i veilaget er under kontroll; egenkapital er på kroner— 5188,- Egenkapitalen i
velforeningen er på kr 37 840.80,-Regnskap blir godkjent av årsmøtet

Sak 7: Godkjenne budsjett for 2018/2019: Godkjent av årsmøtet

Sak 7.1: Revisors beretning. Revisor Geir Øyvind Berg har gjennomgått regnskapet, bilagene for
inneværende periode. Han beskriver det regnskapet som er presentert som korrekt og at det gir et
riktig bilde av den Økonomiske situasjonen for veitaget og velforeningen.

Sak 8: Hva gjør vi med de oppsittere som ikke betaler I tide? Det er en utfordring at styret ikke kan
bruke mail til alle som skal ha faktura. Forslag fra årsmøtet om å henge opp lapp på postkassestativ
når det er tid for å betale faktura, med oppfordring om å betale i tide, og gi beskjed om man ikke har
mottatt faktura på mail eller i postkassen. Årsmøtet oppfordrer alle til å merke postkassene sine med
navn og husnummer.

Sak 9: Fastsetting av kontingent til veitaget. Styret foreslår å øke kontingenten i veitaget med kr
250,- slik at den årlige innbetalingen blir kr 2500,-. Årsmøtet vedtar forslaget.

Sak 10: Valg av personer til styret. To personer går ut av styret i Veilaget, Kristine Thorsen og Bjørg
Sekkenes. Arild Villanger stiller til gjenvalg som leder. To personer velges av årsmøtet inn i styret:
Grethe Teigen og Tor Onarheim. Styremedlemmer er etter årsmøtet Tor Onarheim, Grete Teigen og
Arild Villanger. På forrige årsmøte ble det vedtatt at styret i veilaget skal velge inn ytterligere en
person til styret. Denne skal være kontaktperson i saker som omhandler rør/ledningsnettet vårt.
Tommy Langeland er valgt til dette vervet.



Sak 11: Innkomne fors’ag: Ingen

Sgnering:

Dato...... Sign%

Representant Veilaget: Tor Onarheim

Dato L Sign p1,...

Representant Veilaget: Grete Teigen

Dato.. Sign-

Referent: BjØrg Sekkenes


