Til Hytteeiere på Furutangen Hytteområde.(oppdatert mars 2017)
Det innkalles til årsmøte for 2016 i Furutangen Hyttevelforening
Tidspunkt: Skjærtorsdag - 13. april 2017, kl. 19.00
Sted: Mattisstua
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Valg av referent.
4. Styrets beretning for 2016.
5. Revidert regnskap for 2016.
6. Budsjett for 2017.
7. Årskontingent for 2017.
8. Valg av styremedlemmer, samt komite-medlemmer.
Følgende styremedlemmer er på valg:




Morten Stenberg
Tore Laskerud
Roar Holthe

Ikke på valg: Mali Kontorp, Solvor Ottheim Neset, Per Erik Carlsen og Martina Olaussen.

8.1. Forslag fra valgkomite:
Valgkomiteen innstiller Stig Holen Furutangen sør, Åkerveien 59, og Arve Brattbakk,
Furutangen Øst, Vedplassen 6, som nye styremedlemmer ved valget på
generalforsamlingen.

9. Valg av revisor.

10. Innkomne saker fra hytteeiere til behandling av årsmøtet
10.1. På forrige årsmøte (Anmerkning styret: 2015) fungerte leder av styret som
ordstyrer. Dette er en dobbeltrolle som kan være uheldig ved opphetete diskusjoner
mellom styre og medlemmer.
Jeg ber om at årsmøtet velger en uavhengig ordstyrer til å lede årsmøtet.
Dette er et naturlig å ta som pkt. 2, etter at formann/leder har ønsket velkommen.
Styrets innstilling: De siste års praksis med at styreleder også er ordstyrer har
fungert tilfredsstillende. Styret anbefaler å beholde praksis med at styreleder fungerer
som ordstyrer.
10.2. Styresammensetning. Så vidt jeg husker er leder og nest-leder begge valgt for
2 år. De er på valg samtidig. Jeg ber årsmøtet om at leder og nest-leder fortsatt
velges for 2 år, men ikke for samme periode.
Dette vil sikre kontinuitet i styret og at ikke leder og nestleder byttes samtidig.
Styrets innstilling: Styret mener at kontinuitet er ivaretatt ved at det ikke skiftes ut
øvrige medlemmer i styret. Styret anbefaler å følge innstillingen fra valgkomiteen.

Orienteringer i tilknytning til årsmøtet:
Nyheter om Furutangen Hytteområde (Utvikler Jan Skogheim)

Saker som hytteeiere ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendes styret ved
leder morten.stenberg@nrk.no og styrefurutangen@gmail.com innen 26.
februar 2017.
Vennlig hilsen
Styret

