REFERAT ÅRSMØTE I SORTE GRENDELAG FREDAG 3. JULI 2020. Kl. 19:00

Saksliste:
1. Åpning, godkjenning av dagsorden og innkalling.
Godkjent uten innvendinger.
2. Valg av møteleder, referent, samt to til å underskrive protokollen.
Godkjent uten innvendinger. Eli Storsand leder møtet. Vebjørn Reinsberg og Jim Hofstad signerer
protokoll. Signering foregås, pga. situasjonen rundt Covid-19, ved gjennomlesing av referat på PC
med påfølgende muntlig godkjenning. Espen Pedersen fører referat.
3. Årsmelding 2019, grendelaget.
Gjennomgås av leder, Eli Storsand.
4. Regnskap 2019, grendelaget.
Vebjørn Reinsberg gjennomgår regnskapet. Regnskapet legges ut samtidig som møtet
avholdes(!), noe som gjør at medlemmene ikke får satt seg inn i tallene. Årsaken er at kasserer
har trukket seg fra oppgaven, da hun opplevde at hun ikke hadde forutsetningene til å utføre
oppgaven. Videre har Covid-19-situasjonen medført forsinkelser i arbeidet.
En anmerkning er at det står kr 16.118 på kontoen til Strætasfjellet Opp. Arrangementet ble
avlyst i 2019, og pengene tilfaller Sorte Grendelag. Neste styre kan avgjøre hvordan disse
midlene skal brukes.
Regnskapet er ikke revidert, pga. at kasserer har trukket seg og revisor har gått inn i rollen som
kasserer.
Regnskapet ble lest opp og godkjent av Årsmøtet.
5. Arbeidsplan og budsjett for 2020.
Ingen arbeidsplan eller budsjett for 2020 er klart. Oppgaven overlates til det nye styret.
6. Årsmelding 2019, stikomiteen.
Gjennomgås av Morten Onsøien.
7. Regnskap 2019, stikomiteen og Vidsyn
Gjennomgås av Sissel Solvold. Godkjent uten innvendinger.
8. Innkomne saker.

Valgkomiteens arbeid. - Eli Storsand presenterer saken. Det er vanskelig å finne personer til å ta
bestemte verv. Kan vi pålegge valgkomiteen å finne kandidater til konkrete oppgaver (som
kasserer)? I dag finner valgkomiteen ledervervet, mens styret konstituerer seg selv. Øystein
Sorte, som sitter i Valgkomiteen, opplever at det er svært vanskelig å få personer inn i styret når
personen skal inn i en bestemt rolle, som f.eks. kasserer. Vedtektenes punkt 5. Styre. sier
følgende:
Laget ledes av et styre på 5 personer hvorav 1 velges av Sorte Skotthyllklubb. De leder lagets drift mellom
årsmøtene. På årsmøtet velger medlemmene i grendelaget A leder, B nestleder, C sekretær, D kasserer og E
styremedlem. Det velges to revisorer og 3 medlemmer til valgkomite. Årsmøtet er lagets øverste organ holdes hvert
år innen utgangen av mars.

Informasjon ut til medlemmene. - Gjelder både grendelaget og grendehuset. Eli Storsand
presenterer saken. Vi har pleid å legge dokumenter i postkassene til folk. Dette medfører en del
arbeid med kjøring rundt i Sorta, samt at forskjellige arbeidsgivere blir belastet med kostnad for
papirkopier. E-post er ikke tatt i bruk enda, da vi fortsatt mangler en del adresser, Facebook er
det mange som ikke har. Det foreslås først at vi fortsetter med papir for medlemskapsfaktura
alternativt Vipps og sms. Dette er en sak for det nye styret.
9. Valg
Styre grendelaget:
Eli Storsand, leder, på valg, går ut.
Frikk Ellingjord, styremedlem, ikke på valg.
Eirin Kvaal, kasserer, ikke på valg, men har trukket seg som kasserer.
Espen Pedersen, på valg, gjenvalgt.
Ståle Sirnes, styremedlem, på valg, gjenvalgt.
Tor Gunnar Nilssen, styremedlem, på valg, valgt inn.
Veronica Schanke Reinås, varamedlem, på valg, gjenvalgt.
Jan Kåre Kristoffersen, varamedlem, på valg, gjenvalgt.
Innstillingen fra Årsmøtet er at styret konstituerer seg selv.
Håvard Bidtnes, revisor, gjenvalgt.
Vebjørn Reinsberg, revisor, gjenvalgt.
Bodil Sollie Hjelsvold, valgkomite, gjenvalgt.
Øystein Sorte, valgkomite, på valg, går ut.
Siv Karin Rye, valgkomite, på valg, gjenvalgt.
14 fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer på møtet.
Protokollen gjennomgås og godkjennes.

Referent: Espen Pedersen

Etter Årsmøtet:
Utdeling av utmerkelser i forbindelse med bruk av stinettet, ved Morten Onsøien.
Plakett:
307 turer Paven, Monica Korsberg Gjølmesli
323 turer Spigiln, Hilde Ekren
269 turer Spigiln, Kåre Berg
258 turer Spigiln, Halvor Leirtrø
381 turer Håndbåggåkleiva, Nina Rømo
268 turer Håndbåggåkleiva, Helga Rømo
310 turer Håndbåggåkleiva, Ruth Korsmo
Premie (sitteunderlag og Kvikk lunch):
Håndbåggåkleiva, Nina Rømo
Håndbåggåkleiva, Helga Rømo
Paven, Gøril Bidtnes
Paven, Monica Korsberg Gjølmesli
Øverskalet, Roar Aarnes
Øverskalet, Kåre Berg
Spigiln, Sigrid Lillemo
Spigiln, Eva Størseth
Spigiln, Hilde Ekren
Spigiln, Eivor Berg

