Referat fra årsmøte i EAK-vel.12.09.2020

Sak 1. Konstituering
Innkallingen ble godkjent

Sak 2. Valg av møteleder
Erik Helli ble valgt

Sak 3. Valg av sekretær
Karin Wester Tveit ble valgt

Sak 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
Egil Bjørke, Elgåsen og Kjetil Berntsen, Aksjøen ble valgt

Sak 5. Årsberetning
Årsberetningen ble gjennomgått av leder.
Årsberetningen ble godkjent.

Sak 6. Regnskap med revisors beretning
Regnskapet ble gjennomgått av leder.
Revisor leste opp sin beretning som var uten merknader.
Regnskapet og revisors beretning ble godkjent.

Sak 7. Budsjett
Det fremlagte budsjettet ble vedtatt.

Sak 8. Valg av styreleder
Erik Helli ble gjenvalgt for 2 år

Sak 9. Valg av styre

Styremedlem Elgåsen: Hildegunn Holm, ny, vatgt for 2 år
Varamedlern Elgåsen: Gunn Rognstad, gjenvalgt for j. år
Styremedlem AksjØen: Geir Storbråten, gjenvalgt for 2 år
Varamedlem Aksjøen: Otto Berge, gjenvalgt for l. år
Styremedlem Kuåsen: Hans Jørgen Voldengen, gjenvalgt for 2 år
Varamedlem Kuåsen: Karin Wester Tveit, gjenvalgt for 1 år

Sak 10. Valg av revisor
Erling Nordsjø, gjenvalgt for 1 år
Vara: Marianne Johanstuen, gjenvalgt for 1 år

Sak 11. Valg av valgkomite
Leder: Solveig Kristin Nor, Aksj6en, gjenvalgt for 1 år
Snorre Lindsetmo, Elgåsen, gjenvalgt for 1 år

lnger Steiro, Kuåsen, gjenvalgt for 1 år

Sak 12. lnnkomne saker

Det var innkommet to saker.
Fra EgilBjørke, Elgåsen 131:

«Oversender et forslag til vedtak til årets årsmøte.
Forslaget går ut på å gi en liten kompensasjon til styremedlemmene for sin innsats. Det arbeidet
styret utfører for oss medlemmene i EAK, er meget viktig. Av egen erfaring vet jeg at det kreves
mange timers arbeid giennom hele året å utføre oppgaver som styret er pålagt. Spesielt har leders
arbeid blitt omfattende.
Styret har bl a mye og jevnlig kontakt med Pihl, Ringsaker kornmune, SoS og de andre vellene i
Ringsaker. Samarbeidet har tatt seg opp de seneste årene og en har fått løst rnange saker.
Skirenn, dugnader og orienteringskart krever mye arbeid.
Hittil har dette vært utført uten noen form for kompensasjon. Vi har nesten heller ikke sett at det har
blitt krevd godtgjørelse for kjøring til møtene en gang.
Forslag

til vedtak:

«styret gis en årlig kompensasjon på kr

t-o oo0 til leder og kr 25@ til hvert av de 6
styremedlemmene. Kompensasjonen betales ut i hht de til enhver tid gjeldende skatteregler»

Forslaget ble vedtatt.

Fra

styret i EAK Velv/ leder Erik Helli:

Styret har samtykket i at arbeidsutvalget sØker løsning på saken om serviceavgift utenfor rettsaken.
Det er en betingelse fra oss at vi skal sitte ved forhandlingsbordet.
Styret ber om fplgende fullmakt fra årsmøtet:
«Årsmøtet gir EAK Vels styre eller den som på vegne av styret, fullmakt til å forhandle med grunneier
å finne en l65ping utenfor rettsapparatet. Det er EAK Vels styre som godkjenner forkaster
resultatet. »

for

Forslaget ved vedtatt.

5ak 13. Eventuelt

Vårt styremedlem Odd Magnus Lillevold ga en grundig forklaring på utfordringer vedrørende vann og
avløp og kostnader for hytteeierne knyttet til dette ved en eventuell utbygging.
Toril Teigar Jacobsen orienterte om et regionalt nettverk for fjellgrenser i Lillehammer, Ringsaker og
ØYer, Formålet med nettverket er et samarbeide om en felles forvaltningsplan for fjellområdet.

52 stemmeberettigede var registre rt.

Kuåsen 14 09 20
Karin Wester Tveit
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