Referat fra årsmøte
Myrland Hytteeierforening
Dato & tidspunkt: 09.10. 2021 kl 17.30
Sted: Myrland Fjellbistro
Tilstede:
Fra styret:

Knut Helland, Styrets Leder
Eirik Fuglum, styremedlem

Referent:

Eirik Fuglum

________________________________________________________________________
Agenda:
01.

Referat fra årsmøte 2020

02.

Styrets årsrapport 2020

03.

Regnskap 2020

04.

Valg

05.

Innkomne forslag

06.

Orienteringer og annet

Sak 01:

Referat fra årsmøte 2020
Styret gjennomgikk referat fra årsmøtet 2020
Vedtak 01: Det fremkom ingen merknader til referat årsmøtet 2020..

Sak 02:

Styrets årsrapport 2020
Styret gjennomgikk årsrapporten for 2020 i sin helhet.
Vedtak 02: Årsmøtet tok orienteringen om årsrapporten til etterretning og
det fremkom ingen merknader til rapporten.

Sak 03:

Regnskap 2020
Styret gjennomgikk regnskapet for 2020 og orienterte om dette.
Vedtak 03:
Årsmøtet tok orienteringen om regnskapet 2020 til etterretning og det kom
ingen merknader til regnskapet.
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Sak 04:

Valg
Styret informerte om hvem i styret som er på valg. Rolf Kars Hansen og
Monica Fredriksen. Styret informerte videre om at Rolf Kars Hansen er
villig til å ta en ny periode. Samt at Karianne Strømmen kommer inn i
styret for Monica Fredriksen. Halvor Aas ble valgt til revisor.
Vedtak 04 Årsmøtet hadde ingen innvendinger til foreslåtte endringer i
styret og aksepterte det fremlagte forslaget.

Sak 05:

Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag til behandling.

Sak 06:

Orienteringer og annet
Styret informerte om at Myrland Hytteeierforening har tatt initiativ til et
møte med de andre hytteeierforeningene i området i Sudndalen. Dette for
å diskutere samarbeidsinteresser mellom de ulike foreningene.
Videre informerte medlem Tore Knudsen om status rundt FV 50 og de
pågående arbeider forbundet med veien. Knudsen informerte også om
antall strømstans i området og har vært i kontakt med nettverks
leverandøren rundt denne problemstilling.
Medlemmer fra årsmøte informerte styret om at postkasse stativet var nå
ødelagt og formidlet en henstilling til styret å sjekke opp i om muligheten til
etablering av nytt stativ.
Styret tok informasjonen fra årsmøtet til etterretning. Og vil komme med
en tilbakemelding til årsmøtet rundt dette.

Det forelå ingen flere saker til behandling.
.
Myrland, den 09 oktober 2021

Knut Helland
Styrets Leder
________________________
Eirik Fuglum
Styremedlem
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