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STYRET 
Styret består av  

STYRET OG STYRETS ARBEID I 2016 
Styret har avholdt to styremøter og vært i jevnlig kontakt pr mail mht enkelte saker. 
Styret har vært i kontakt med grunneier mht tillatelse til å rydde i stranden og bygge 
platting. 

Styret har fullført opprettelse av nytt kontonummer for hyttelaget direkte på hyttelaget 
slik at dette ikke står registrert privat på hyttemedlemmer. 

Det er avholdt to veidugnader i løpet av året. En på høsten og en på våren. På 
høstdugnaden ble det fokusert på å sette opp brøytestikker. Veidugnaden på våren ble 
fokusert på å ordne veien og få opp igjen grus fra grøfta og ordne opp etter vinterens 
brøyting. Veien ble skrapet. Veien er i god stand. Styret har inngått en to års kontrakt 
mht brøyting med Olav Gammersvik som løper ut vinteren 2018. 

Det er gjennomført to stranddugnader nede ved Boge Dumpa. Det ble ryddet trær, 
busker og satt opp et par benker til disposisjon. Benker ble kjøpt fra 
www.fengselsprodukt.no og kostet kr 2.650,- pr stk. Det ble planlagt platting for oppsett 
til våren 2017. 

 

Elin Lende Styreleder frulende@gmail.com

Torill Sangolt Styremedlem ts@nokregnskap.no

Jørn Ove 
Kvamme

Styremedlem og veilagsrepresentant jornove.kvamme@bkk.no

Njål Husøy Varamedlem njalhusoy@gmail.com
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Det ble gjennomført en «Vårsprett» (sesongåpning) i april i regi av Boge, hos Boge og ca 
40 stk med stort og smått møtte opp til en veldig koselig sosial happening. Takk til Boge 
&Co for initiativ, planlegging og gjennomføring. 

Det ble gjennomført en «leikedag» i midten/slutten av juli med god oppslutning. Hele 64 
personer møtte opp til leker og god stemning. Takk til Torbjørn, Mari-Ann &Co for 
initiativ, planlegging og gjennomføring. 

I desember ble det holdt juletretenning på Toppen med bål&bakst, gløgg, sang og 
fyrverkeri. Takk til Åkernes &Co for initiativ, planlegging og gjennomføring. 

Etter initiativ og i regi av Torbjørn Rørvik ble det sendt brev til Rygercruise som kjører 
hydrofoil båtene Fjordsightseeing innover i fjordene. Brygger og anlegg lags strandlinje 
blir ødelagt av bølgene etter båtene. Ruten er nå endret slik at den ikke går forbi 
Kallandsklubben og området rundt. 

Hyttelagets medlemskontingent har i 2016 vært på kr 200,- Ikke alle har betalt inn 
kontingenten. Purring er sendt ut. Purring vil blir gjort på årsmøtet og de som da ikke 
betaler, vil få en faktura. Veilaget sin medlemskontingent er på kr 400,- Faktura sendt 
hyttelagets medlemmer. 

Hyttelaget har en egen hjemmeside som ledes av Torbjørn Rørvik. Hjemmesiden er en 
informasjonsside hvor aktuelle saker blir lagt ut som informasjon fra styret, referater 
fra årsmøter, nyheter om området, turforslag og div annet. Det anbefales at medlemmer 
følger med på hjemmesiden. http://www.jj.kallandsklubben.no/. Takk til Torbjørn Rørvik 
for arbeidet han gjør med hjemmesiden. 

VALGKOMITEEN 
Valgkomiteen består av 

Valgkomiteen har i oppgave å finne representanter til nye styremedlemmer før årsmøtet 
avholdes. Styret har følgende nyvalgsintervall: 

  

Kjell Åge 
Kvamme

Valgkomiteens leder trond.akernes@telenor.com

Jørn Jetmundsen Medlem jojet@online.no

Styret Periode 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Leder 2 år   Valg   Valg   Valg

Styremedlem 
1

2 år Valg   Valg   Valg  

Styremedlem 
2

1 år Valg Valg Valg Valg Valg Valg

Varamedlem 1 år Valg Valg Valg Valg Valg Valg
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Vedlegg: 

-Regnskapet for veilaget – utleveres på årsmøtet 

-Regnskapet for hyttelaget – utleveres på årsmøtet

  3


	Styret
	Styret og styrets arbeid i 2016
	valgkomiteen

