Protokoll fra årsmøtet i Hytteeierforeningen Hafjell Panorama
Onsdag 28. mars 2018 kl. 18.00

Pellestova
Det var 36 stemmeberettigede medlems hytter representert på årsmøtet, ingen var representert ved

fullmakter. Årsmøtet var beslutningsdyktig i de saker som forelå.

1.

MØteinnkalling og dagsorden
Ble godkjent slik den forelå.

2. Valg av møteleder
Styrets formann, Per Atle Hansen, ble valgt.

3.

Valg av referent

Marianne Falao ble valgt til å skrive protokoll

4.

Valg av to medlemmer

til

å undertegne protokollen

Lars Falao og Christoffer Holmstrøm ble valgt.

5.

Styrets beretning
Styrets formann gikk gjennom styrets beretning, og orientert om saker som det var arbeidet
med istyreperioden

6.

Orienteringssaker

a.

Reguleringsplanen

b. Veiavtale og vedlikehold av veier

c.
d.
e.

Panoramapuben

-

ny kontrakt

Felling av trær og tredeponi
Ny tilfartsløype langrenn

7. Styrehonorar
Forslag fra styret om at styremedlemmer skal få dekket den årlige medlemskontingent på kr

1.500,-.

Årsmøtet god kjente dette.

8.

Regnskap 2017
Regnskap og revisors beretning forelå i innkallingen

til årsmØtet. Regnskapet for 2017 ble

godkjent av årsmøtet.
Kommentar til regnskapet om underskudd. Det er ikke ett reelt underskudd for regnskap
2017. Det vedlegges noter i regnskapet, på bakgrunn av for tidlig betalt faktura.

9.

Budsjett 2018
Styret orienterte om forslag til budsjett for 2018.
Kommentar til budsjett vedrørende for mye budsjettert vedrørende brøyte og
vedlikeholdskostnader.

Budsjettet for 2018 ble godkjent av årsmøtet.
10. Valg
Styret
Per Atle Hansen, Tore Lynnebakken, Espen Tranum, Hans-J6rgen Andersen, Frederick
Schaefer og Marianne Falao
FØlgende nye medlemmer ble valgt:

Tore Braate

Styret for 2018 er da følgende:
o Per Atle Hansen Gjenvalg - for L år

r
o
r
r
r

Tore Lynnebakken Gjenvalgt - 2 år
Hans-JØrgen Andersen Gjenvalgt - 2 år

Frederick Schaefer Gjenvalgt for - 1 år
Marianne Falao Gjenvalgt for - 1 år

Tore Braate Valgt for - 2 år

I henhold

til vedtektene så konstituerer styret og valgkomiteen seg selv.

Valgkomite:
I henhold til vedtektene skal det være en valgkomite på tre medlemmer, hvor ett av
medlemmene er på valg hvert år.

Mindor Flydal var på valg og valgte å ikke stille til gjenvalg. Espen Tranum ble valgt for tre år
Valgkomiteen for 2018 er da følgende:

r
o
.

Thor Henning Pedersen (på valg 2019)
Jarle Krakk (på valg 2020)
Espen Tranum (på valg 2021)

Revisor
Odd R. Øie ble gjenvalg som revisor.

11. Eventuelt
Det var ikke meldt inn noen saker til behandling, men en del innspill til styrets videre arbeid
ble fremmet. Styret noterte disse, og oppfordret medlemmene til å fortsatt sende forslag på
hvtteeierforeningen @ hafiel pa nora ma.no
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