ELGÅSEN AKSJØEN OG KUÅSEN VEL
ÅRSMØTE 2017-2018 I SJUSJØEN FJELLKIRKE LØRDAG 22.SEPTEMBER 2018 KL 16-18 I SJUSJØEN
PROTOKOLL
Det møtte…. stemmeberettigede
1

Konstituering.
Ingen kommentar til innkalling

2

Egil Bjørke ble valgt som møteleder

3

Kristin Helland ble valgt som møtesekretær

4

Ola Wiken og Astrid Sukkestad Kjelsrud ble valgt til å skrive under møteprotokollen

5

Årsberetningen ble referert og godkjent ved akklamasjon

6

Regnskap med revisors beretning ble presentert.
Fjorårets årsmøte vedtok å sette av 100 000,- til evt juridisk hjelp i forbindelse med saker om
serviceavgift. Av disse er bare 16 000,- brukt. Resten står som reservepott. Det ble med stort
flertall vedtatt at beløpet skulle bli stående reservert inntil videre.

7

Budsjett og kontingentfastsettelse.
Budsjett for 01.07.18 -30.06.19 forelå som egen kolonne i regnskapet og ble vedtatt ved
akklamasjon.
Valg av styreleder for kommende år.
Erik Helli ble valgt for 2 år.

8
9

Kommende års styre ble valgt slik:
Svein Erik Bjerke, Elgåsen ble valgt som styremedlem for 2 år
Odd Magnus Lillevold, Elgåsen ble valgt som styremedlem for 1 år ( Erstatning for Erik Helli
som midt i sin 2-årsperiode gikk inn i lederstillingen)
Hans Jørgen Voldengen, Kuåsen ble valgt som styremedlem for 2 år
Geir Storbråten, Aksjøen ble valgt som styremedlem for 2 år
Leif Taaje overtok etter Marit Amlie som representant for Kuåsen for 1 år
Marit Amlie, Kuåsen ble valgt som vararepresentant til styret for 1 år
Kjetil Berntsen, Aksjøen ble valgt som vararepresentant til styret for 1 år
Kristin Helland, Elgåsen ble valgt som vararepresentant til styret for 1 år
10 Valg av revisor med varamann
Erling Nordsjø ble valgt for 1 år med Marianne Johanstuen som vararepresentant.
11 Valg av valgkomitè.
Solveig Nor, Aksjøen,
Inger Steiro, Kuåsen
Snorre Lindsetmo, Elgåsen ble alle valgt for 1 år.
12 Det var ingen innkomne saker, og årsmøtets formelle del ble avsluttet.

Info fra Styret i EAK vel til årsmøtedeltakerne:
-

-

-

EAK er meldt inn i Norges Hytteforbund. Dette er en prøve for 1 år for å vurdere
tjenester som veiledning og mulig annen hjelp.
Øyer, Lillehammer og Ringsaker kommuner ønsker å samarbeide om planer for sine
fjellområder. Det skal avholdes et møte i Lillehammer 01.10.18, og EAK vil være
representertDet er 9 vel i området som er tilknyttet grunneierne i Pihl Almenning.
Denne sammenslutningen ledes av Erik Øiesvold, Rømåsen og Natrudstilen vel.
Et samarbeid vil gjøre velforeningene til et organ som må lyttes til og som kanskje kan få
større innflytelse.
Som Per Fineid, Pihl redegjorde for og som man kan ha lest i lokalavisene, er det ca 5% av
hytte-eierne som ikke har betalt den pålagte serviceavgiften.
Under mottoet: Sammen blir vi sterkere, ble alle invitert til å henvende seg til styret for
å bli en del av gruppen som ønsker å se hvordan Pihl tenker å håndtere denne
situasjonen.

Lillehammer 25.09.2018

Kristin Helland
Referent

Protokoll godkjent:

Ola Wiken
_______________________

Astrid Sukkestad Kjelsrud
_______________________

(sign)

(sign)

