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Protokoll 
Årsmøte Kallandklubben Hyttelag 2016 
 

Den 28. mai 2016 kl 15.00 ble det avholdt årsmøte i Kallandklubben Hyttelag og Veilag 

Sted for møte: Ungdomshuset/Grendahuset Frilund på Stamnes.  

Tilstede var representanter for 10 Hytter, i alt 11 personer 

Agenda: 

1.    Godkjenning av møteinnkalling 

2.    Valg av møteleder og referent. 

3.    Valg av to personer til å undertegne protokoll. 

4.    Styrets årsberetning. 

5.    Fremleggelse av årsregnskap. 

6.    Fastsettelse av neste års kontingent 

7.    Innkomne forslag til Årsmøte. 

8.    Valg av styremedlemmer og valgkomite. 

9.  Diverse 

Saksliste, gjennomgang av Agenda: 

Sak 1.    Godkjenning av møteinnkalling 

 Ingen innvendinger til innkallingen. Enstemmig vedtatt. 

Sak 2.    Valg av møteleder og referent. 

 Torill Sangolt møteleder, Elin Lende referent. Enstemmig Vedtatt. 

Sak 3.    Valg av to personer til å undertegne protokoll. 

Roy Gordon Middleton, Njål Husøy. Enstemmig Vedtatt. 

Sak 4.    Styrets årsberetning. 

Opplesing av årsmelding.  Enstemmig Vedtatt. 
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Kommentarer til årsberetningen/årsmeldingen: 

 Olav informerte om veien og tilstand. Gammersvik har brøytet fram til nå.  Jostein Grøsvik tar 

timespris. Beregner ca en time a 600,- Overtar fra høsten 2016. Diskusjon på kostnaden 

brøyting. Grense på 10 cm snø før det brøytes. Brøytes ikke mandag, tirsdag eller onsdag, men 

før helg og høytidsdager. Etter 10 brøytinger må veilagsrepresentanten i styret kontaktes og 

styret kan godkjenne opp til 10.000,-  Enstemmig vedtatt. 

 Det innføres en veilagsavgift for å ha til brøyting, grusing og vedlikehold. 

Veilagsrepresentanten sender ut faktura på høsten. Enstemmig vedtatt. 

 Strandugnad: Det å ryddes for trær fra veien og ned og ryddes for steiner og tilrettelegges for 

bading langs strandlinjen. De som har båtfesterett blir ikke berørt på noen måte, men det 

ønskes at båter som ikke er i bruk fjernes. Vi tar bilde av båtene som ønskes fjernet og legger 

ut på Facebook og sender pr mail slik at eiere kan evt kommentere. 

 BIR kontaktes for spesialavfall mht båtene.  

 Hyttelaget har fått godkjenning fra Jarle om å rydde og ordne i stranden.  

 To benker kjøpes på Fengselsbutikken.no og Roy Middleton henter med egen henger. 

Sak 5.    Fremleggelse av årsregnskap. 

 Hyttelaget: Årsregnskap, Godkjent og enstemmig vedtatt. 

 Veilaget: Årsregnskap, Godkjent og enstemmig vedtatt. 

Sak 6.    Fastsettelse av neste års kontingent 

 Hyttelaget: 200,- fastsettes, som i fjor. Vedtatt. NB! Nytt kontonr: 3633.42.52196. De som 

ikke har betalt årets kontingent får faktura. Neste års kontingent kommer på faktura. 

 Veilaget: Kontingent kr 400,- Faktura sendes ut. 

Kontingentene enstemmig vedtatt. 

 

Sak 7.    Innkomne forslag til Årsmøte. 

1. Bod på parkeringsplassen 

Sak som kom inn etter årsmøtet i fjor.  

Styret har sammenfattet alle innkomne meninger i saken og konkludert med at det ikke er stemning i 

hyttelaget for å sette opp en stor bod. (se utfyllende informasjon i årsmeldingen 2016) Saken 

oppsummeres rundt tre alternativer; 
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1. Planere ut tiltenkt plass på parkeringsplassen og bygge bod på 15-20 m2 

2. Planere ut tiltenkt plass på parkeringsplassen for å ha tilhenger og en kasse med utstyr 

stående. 

3. Henlegge saken 

Det ble stemt over saken og følgende stemmer ble resultatet: 

Punkt 1: 0 stemmer 

Punkt 2: 2 stemmer for 

Punkt 3: 7 stemmer for 

Konklusjon: Saken henlagt. 

2. Ny bom for hytteveien har ligget på vent fra tidligere årsmøte. Bom med fjernstyring. 

Saken taes opp igjen og behandles på nytt. Finnes solcelle løsning for hyttefelt. Starter 

med å få inn tilbud. Styret sender ut forslag til høring. Avventer konklusjon. 

Sak 8.    Valg av styremedlemmer og valgkomite. 

Valg av styre:  
Valgkomiteens forslag til styresammensetning: 

Styreleder: Elin Lende, valgt for to år i fjor. Sitter et år til. 

Styremedlem: Torill Sangolt, valgt for et år til.  

Styremedlem/Veilagsrepresentant: Jørn Ove Kvamme. Valgt for to år. 

Vararepresentant: Njål Husøy, valgt for et år. 

 

Ny valgkomité:  
Valgkomiteens leder: Kjell Åge Kvamme, valgt i fjor, sitter et år til. 

Valgkomiteens medlem: Jørn Jetmundsen, valgt for to år. 

Valg, enstemmig vedtatt! 

Sak 9.    Eventuelt 

 Turløper i området: Stamnes idrettslag har laget turløyper som er lagt ut på hjemmesiden. Man 

kan kjøpe klippekort på Joker Stamnes og være med i trekningen av at Gavekort på XXL. 

Kartene er lagt ut på hjemmesiden. 

 Forlag om to Kajakker i hyttelaget til hyttemedlemmers disposisjon. Pristilbud sendes ut pr 

mail/FB og hyttelagets medlemmer responderes pr mail.  

 Katamaranene som kjører innover fjordene kommer for nær strendene og bør ta hensyn til 

aktivitetene langs fjorden.  De bør holde seg midtfjords og redusere bølgene så mye som 

mulig. Torbjørn Rørvik tar ansvar for å formulere et brev og styret godkjenner før det sendes. 

 Jernbanesvillene som ligger på parkeringsplassen bør ryddes bort. Hvem eier? Elin sjekker 

opp i saken. 
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 Hjemmesiden: Avvik på kart kan meldes til styret.  

Møtets varighet; kl. 15.00 –  16.50. Møtet hevet. Nytt møte 2017. 

 

_____________________      _________________________  

Roy Gordon Middleton       Njål Husøy, vararepresentant 

Protokoll vitne        Protokoll vitne    


