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PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMøTE I HUSVIK OG NES VEL
Onsdag 16. februar 2O22ble det avholdt ordinært årsmøte i Husvik og Nes Vel på
Sjøstua. Til stede var ca 60 medlemmer.
Årsmøtet ble åpnet av foreningens leder, Sverre Bisgaard, som ønsket velkommen.
lnnkallingen til årsmøtet ble godkjent og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Til behandling forelå følgende saker

1.

Valg av møteleder og referent.
Til møteleder og referent ble valgt Sverre Bisgaard. Bprn Jørgensen ble valgt
til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2.

Godkjenning av årsberetning for 2021.
Årsberetningen tor 2021ble gjennomgått og kommentert av møteleder og
enstemmig godkjent av årsmøtet.

3.

Godkjenning av årsregnskap for 2021 og budsjett tor 2022
Årsregnskapet for 2021, revisors beretning og styrets forslag til disponering av
årets resultat samt budsjettet tor 2022 ble enstemmig godkjeflt av årsmøtet.
Årsmøtet ga styret fullmakt til å gå ut over budsjetterte kostnader dersom det
oppstår behov i tilknytning til bygningsmessig vedlikehold av Sjøstua og
eventuelt driftstilskudd til Ole lll.

4.

Fastsettelse av medlemskontingenten
Årsmøtet vedtok enstemmig at medlemskontingenten lor 2022 holdes
uforandret på kr. 250,- for en husstand.

5.

Andre saker som hører under årsmøtet.
Det var ingen innkomne saker.

6.

Valg av styre, revisor og valgkomite.
Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer av styret, samt valg av revisor
og valgkomite ble refereriog enstemmig vedtatt.
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Styret består nå av;

Sverre Bisgaard
Tom Åge Jacobsen
Thorleif Holm-Olsen
Bente Opstad
Sven Olav Svendsen
Terje Gran
Magne Skovly
Leif Willy Blankert
Øyind Solheim
Skjalg Petersen
Kathleen Hellman
Jon Fredrik Stuestøl

Leder/sekretær
Styremedlem
lT og Web
Kasserer
Aktivitetsansvarlig
Driftsansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/lTÅreb
Varamedlem
Varamedlem

Valgt tor 2 nye år
lkke på valg
Valgt tor 2 nye år
lkke på valg
Valgt tor 2 nye år
lkke på valg
Valgt for 2 nye år
lkke på valg
Valgt av Bedehuset
lkke på valg
lkke på valg
lkke på valg

Erik Evensen

Revisor

Valgt for 1 år

Til valgkomiteen ble Truls Gran valgt som leder og Trond Bolsø ble gjenvalgt
som medlem, begge for ett år.

Møteleder takket for fremmøtet og hevet deretter årsmøtet.

Husvik 16. februar 2022
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Bjørn Jørgensen

