Protokoll fra årsmøtet i Hytteeierforeningen Hafjell Panorama
Onsdag L7. aprilzOLg kl. 18.00
Pellestova
Det var 49 stemmeberettigede medlems hytter representert på årsmøtet, i tillegg ble 6 stk
representert ved fullmakter. Årsmøtet var beslutningsdyktig i de saker som forelå.

t.

MØteinnkalling og dagsorden
Ble godkjent slik den forelå.

2.

Valg av møteleder

Styremedlem Frederick Schafer, ble valgt.

3.

Valg av referent

Marianne Falao ble valgt til å skrive protokoll

4.

Valg av to medlemmer

til

å undertegne protokollen

Tom Gulliksen og Hans Warlo ble valgt.

5.

Styrets beretning
Styret v/Frederick Schafer gikk gjennom styrets beretning, og orientert om saker som det var

arbeidet med i styreperioden.

6.

Orienteringssaker

a. Reguleringsplanen
b. Styreweb og medlemskap iVellenes Fellesorganisasjon
c. Panoramapuben - drift
d. Skiløyper i Panorama
e. Veiavtale og vedlikehold av veier
f. Felling av trær og tredeponi
7.

Vedtakssaker

o
o
r
o

Sak 1: Ny brøyte/veiavtale
Sak 2: Skiløyper Panorama/ Skiløypebidrag
Sak 3:

Økonomi- Ekstraordinært medlemsbidrag for

201,9

Sak 4: Godtgjørelse styremedlemmer kan dekkes med faktiske kostnader og i tillegg

dekkes kr. 1.500,-

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende saker:
Sak 1 godkjent ny brøyte/veiavtale med Gunna r Bjørge inngås.
Sa k 2 god kje nt utred n ing ved røre nde Skiløyper pa nora ma/Skiløypebid rag
Forsamlingen ønsker å få en rask tilfart opp og ned til fjellet på ski. Utredni ngbør bedre gå
på hva vi kan glØrefor å knytte oss til dette løypenettet. Hvordan kan vi komme oss opp fra

Hemsetervegen opp
Sak 3

til Kringlåsen.

Økonomi- Ekstraordinært medlemsbidrag for 2}tg -godkjennes med at det vil være

med kr. 1.000,-

Sak 4: Godtgjørelse styremedlemmer pålydende kr. L'500,- som dekning av

medlemskontingent ble god kjent.

8.

Regnskap 2018
Regnskap og revisors beretning forelå i innkallingen til årsmøtet.

Vedtak: Regnskapet for 2018 ble godkjent av årsmøtet

9.

Budsjett 2019
Styret orienterte om forslag til budsjett for 2OI9
Vedtak: Budsjettet for 2OL9 ble godkjent av årsmØtet.

10. Valg
Styret
Per Atle Hansen, Tore Lynnebakken, Tore Braate, Hans-Jørgen Andersen, Frederick Schaefer
og Marianne Falao
Styret for 2019 er følgende:
FØlgende nye medlemmer ble valgt

Frederick Schaefer (avløser Lynnebakken) gjenvalgt
Tore Braate ikke på valg - sitter for 1 år
Hans Jørgen Andersen ikke på valg - sitter for 1 år
Thor Henning Pedersen NY - valgt for 2 år

- for 1 år

valgt for 2 år
Bjørn Stordrange
- valgt for 2 år
Varamedlem Tore Lynnebakke - valgt for 1 år.
Per Otto Dyb NY

-

NY

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.
Valgkomiteen for 2019 er da følgende:

o
o
o

Jarle Krakk (på valg 2020)
Lars Falao (på valg 2021)

Tom Adolfsen (på valg 2022)

Revisor

Vedtak: Odd
11. Eventuelt

R. Øie ble gjenvalg

som revisor

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
h
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