PROTOKOLL
fra Årsmøtet i Bygdehuset Fjellhall
20. mars 2017
Det var til sammen I I stemmeberettigede medlemmer som møtte frem
årsmøtet inklusive 5 fra styret. Årsmøtet ble holdt på sanitetsrommet.

Årsmøtet ble satt kl. 1900.

1. Godkiennins av møteinnkallinq

Vedtak:

Merknad

:

Nåværende innkalling ble så godkjent

2.Yalg av møteleder :

Vedtak:

Hans Olav ble valgt

til å lede årsmøtet.

3. Valet av referent:

Vedtak:

Kasserer Leon Teien ble valgt som referent.

til

4.Yalp av 2 nersoner

Vedtak: Turid

til

nrotokollunderskrivere

Næss og Kristoffer Næss ble vagt

til å underskrive protokollen.

5. Godkiennins av årsberetnins for 20162

Vedtak: Ä.rsberetningen for 2016 ble opplest av Hans Olav Bøe
Det fremkom følgende merknader;
Vedtak:
Årsberetningen for 2016 ble godkjent med merknader og tilføyelser.
Dette er inntatt i korrigert årsberetning.

6. Godkiennins av resnska o 2016 os budsiett

for

2017

Kasserer fremla regnskapet med ett overskudd på kr.13.293,- Balansen viser en
egenkapital pä kr 873.683,-. pr. 31.12.2016.

Revisjonsberetningen ble opplest med merknader som der fremkom.
Avsetning på kr 37.800 vil styret ta stilling tll i 2017 .

Vedtak: Årsregnskapet for 2016 ble deretter godkjent.
7. Budsiett

Budsjettet for 2017 skal snarest legges ut på hjemmesiden til Fjellhall
( se Fjellhall.no ).

Vedtak Budsjett for

2017 ble godkjent.

8. Valg av representanter

til stvret

Valskomiteens innstillins

med varamedlemmer

i Bvedehuset Fiellh all 20Il

Valgkomiteen har bestått av:
Kristine Monrad, Einar Bråthen og Torunn Solberg, det vises til valgkomiteens
innstilling til Årsmøte 2017 :

9. Vale av revisor

Forslag, revisorer gjenvelges.

Vedtak: Revisorer gjenvalgt, Terje Engen og Sæming Rustad

10. Vals av

vernleder

Forslag til brannvernleder: Christoffer Næss

Vedtak: Til brannvernleder ble valgt Christoffer Næss

11. Vals av valskommite

Forslag til valgkomite
Bestående val

20t6 - 2017

Einar Bråthen
Solfrid Enerhaugen

Turid Næss

Gjenstående

3 åtr
ny,3 år

igjen
2 åtr ig¡en
1 år

3âr

12. Fastsettelse av medlemskontinsent.

Vedtak: Årsmøtet fastsatte at medlemskontingenten for 2017 skal være uendret,
kr. 300,-.

13. Innkomne saker
Følgende innkomne saker

til behandling ble tatt opp og årsmøtet bestemte det

slik:

I forbindelse med innkalling til Ärsmøtet skal valgkomiteens forslag vedlegges
sakspapirene ( se hjemmesiden).

I fremtiden skal alrangementer som foretas i regi av Bygdehuset Fjellhall ha
særskilte og egne regnskaper som viser overskudd/underskudd.

Valgkomiteen skal i fremtiden velge egen komite for arrangementer
Ett spørsmål til Ä.rsmøtet om serveringshjelp etc i forbindelse med begravelser
skal det nye styret behandle mulighetene for.

Ä.rsmøtet hevet.

Bygdehuset Sellhall AL,

. mars 2017
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