Kringsjånett SA
Protokoll årsmøte 2014
Avholdt i Ungdomshuset ved Nordberg kirke
Referent: Helge Smebye

0. Konstituering
Det var ingen kommentarer til innkallingen, og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.
Det var 9 oppmøtte som til sammen representerte 231 abonnenter
Jan A. Sandstrøm ble valgt til møteleder.
Helge Smebye ble valgt til referent.
Torgny Ringstad (Kringsjåbygg Sameie) og Reidar Lillevik (Universitetspensjonistenes Bo.lag) ble valgt
til å undertegne protokollen.

1. Årsmelding
Styreleder gjennomgikk utsendt årsmelding. Den ble godkjent uten kommentar.

2. Regnskap for siste kalenderår
Styreleder gjennomgikk utsendt regnskap og revisors beretning. Regnskapet ble godkjent, og det ble
vedtatt ansvarsfrihet for styret.

3. Innkomne saker med styrets innstilling
Det var ingen innkomne saker.

4. Solvang hagekoloni – en utfordring Styrets forslag til løsning
Styrets forslag til vedtak ble endret til
”Årsmøtet ber det nye styret ta kontakt med styrene i Solvang og anmode dem om å organisere
avdelingene som ”borettslag/sameier” overfor Kringsjånett SA. Hver avdeling gis like mange stemmer
som de til enhver tid har abonnenter i Kringsjånett SA.
For avdelinger som ikke ønsker dette gis styret fullmakt til å forhøye abonnementsavgiften fra og
med 2015.”
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Godtgjøring til styret
Utbetaling av styrehonorar i henhold til budsjett ble enstemmig vedtatt.

5. Budsjett for og fastsettelse av abonnementsavgifter m.v. for nytt kalenderår
Styreleder gjennomgikk utsendt budsjett for 2015. Budsjett og abonnementsavgift ble enstemmig
godkjent.
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6. Valg av styre
Følgende styremedlemmer var på valg
Ordinære styremedlemmer Elisabeth Giil og Helge Smebye
Varamedlemmene Knut Noremsaune og Jon Erik Svendsen
Elisabeth Giil stilte ikke til gjenvalg.
Torgny Ringstad og Helge Smebye ble valgt for to år som ordinære styremedlemmer. Knut
Noremsaune og Jon Erik Svendsen ble valgt for to år som varamedlemmer.

8. Valg av revisor
Anders Winther-Larsen ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

9. Valg av valgkomité
Elisabeth Giil (Gaustadtunet Boligsameie) ble enstemmig valgt som medlem av valgkomitéen. Styret
gis fullmakt til å utnevnte ett medlem til.

_______________________

_______________________

_______________________

Torgny Ringstad

Reidar Lillevik

Helge Smebye

Sign

Sign

Sign
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