Protokoll fra årsmøtet i EAK Vel 11. september 2021.
Tidspunkt: Lørdag 11. september 2021, kl. 17.30 – 18.30
Sted: Flerbrukshallen Natrudstilen
Antall stemmeberettigede: 49 hytteeiere (80 personer totalt)
Sak nr.
1

2

Sak
Konstituering
Innkallingen ble godkjent.
Valg av møteleder
Erik Helli ble valgt.
Valg av møtesekretær

3

Gunn Rognstad ble valgt.
Valg av to personer til å skrive under protokollen

4

Hans Otto Olsen, Elgåsen og Knut Anderson, Elgåsen ble valgt
Årsberetning

5

Årsberetningen ble gjennomgått av leder.
Årsberetningen ble godkjent.
Regnskap med revisors beretning

6

7

Regnskapet ble gjennomgått av leder.
Revisor leste opp sin beretning, som var uten merknader.
Regnskapet og revisors beretning ble godkjent.
Budsjett/kontingentfastsettelse
Det fremlagte budsjettet ble vedtatt.

8

Valg av styreleder
Styreleder Erik Helli ble gjenvalgt for 2 år på årsmøtet i 2020 og var derfor ikke på valg i år.
Valg av kommende års styre

9
Styremedlemmene Geir Storbråten (Aksjøen), Hildegunn Holm (Elgåsen) og Hans Jørgen

Voldengen (Kuåsen) ble alle gjenvalgt for 2 år på årsmøtet i 2020. De var derfor ikke på valg.
Styremedlemmene Leif Taaje (Kuåsen), Odd Magnus Lillevold (Elgåsen) og Vidar Sølvsberg
(Aksjøen) ble gjenvalgt for 2 nye år.
Varamedlem Aksjøen: Otto Berge (gjenvalgt for 1 år)
Varamedlem Elgåsen: Gunn Rognstad (gjenvalgt for 1 år)
Varamedlem Kuåsen: Svein Bromander (valgt for 1 år)

10

Valg av revisor med varamann
Erling Nordsjø, gjenvalgt for 1 år.
Kjell Nordby, vara for revisor. Valgt for 1 år.
Valg av valgkomité

11
Aksjøen:
Elgåsen: Øistein Schjellerud – valgt våren 2022
Kuåsen: Inger Steiro (gjenvalgt)
Det lykkes ikke å få inn nye medlemmer i valgkomitéen fra Aksjøen og Elgåsen. Dette vil bli
fulgt opp av styret, slik at ny valgkomité kommer på plass raskt.
12

Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker

13

Kommentarer fra salen
Otto Berge informerte om brøyting og evt. anbudsrunde for ny brøytekontrakt. Vær obs! på at
en anbudsrunde kan være risikabelt fordi vi er så store og at brøyter må ha en viss
maskinpark. Dette kan føre til at det kun blir Storåsen og Kvarberg som legger inn anbud.
Kommentarer:
- Kvaliteten er viktig!
- Storåsen har vært åpne og reale med oss og gitt innsyn i regnskapet.
- Det har vært svært god service fra Storåsen!
- Vi bør gå i dialog med både Pihl og Storåsen angående service og pris
- Prisen vi betaler for å brøyte er todelt; 40 % hytteeiendom og 60 % på hytteveg
EAK Vel jobber videre med saken.
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