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Protokoll 
Årsmøte Kallandklubben Hyttelag/Veilag 2017 

 

Den 17. juni 2017 kl 11.00 ble det avholdt årsmøte i Kallandklubben Hyttelag og Veilag 

Sted for møte: Ungdomshuset/Grendahuset Frilund på Stamnes.  

Tilstede var representanter for 11 Hytter, i alt 14 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 for Hyttelaget og Veilaget 

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 og referent. Enstemmig Vedtatt. 

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

Bente Boge og Kari M. Åkernes. Enstemmig Vedtatt. 

Sak 4.    Styrets årsmelding. 

Opplesing av årsmelding.  

Enstemmig Vedtatt. 
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Kommentarer til årsmeldingen: 

• Det er avholdt to veidugnader. En på våren og en på høsten. Forslag at «alle» er ansvarlig for at 

brøytestikkene blir samlet inn etter at vinterens brøyting er over. Brøytestikkene legges bak 

«skuret» ved parkeringen til Olav Mjaavatten. 

• Strand dugnad ved Boge Dumpa. Det er ryddet for trær og busker. Terrasse/tre-platting er 

nesten ferdig. To benker er plassert på terrasse/tre-platting.  

• Hyttelaget har fått godkjenning fra Jarle om å plassere en benk ved stranden i Sandtaket. Den 

kommer på plass i løpet av sommeren.  

• Sosiale aktiviteter som «vårsprett» hos Boge, «leikedag» hos Rørvik og «juletretenning» hos 

Åkernes er sosiale tiltak som har vert i 2016. Flott at mange deltar, og tusen takk til 

initiativtakerne. 

• Katamaranene som tidligere kjørte innover fjordene har lagt om ruten fra sesongen 2017, så 

den vil ikke kjøre inn til Hesjedalsfossen. 

Sak 5.    Fremleggelse av årsregnskap. 

 Hyttelaget: Årsregnskap vedlegges protokoll. Godkjent og enstemmig vedtatt. 

 Veilaget: Årsregnskap ikke fremlagt, men sendes når tilgang på bankkonto er klar. Saldo på konto i 

Voss Sparebank er etter vinterens brøyting er kr 7 039,80.  

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 bes gjøre det fortløpende. 

• Veilaget: Kontingent kr 400,- Faktura sendes til medlemmene. 

Kontingentene enstemmig vedtatt. 

 

Sak 7.    Innkomne forslag til Årsmøte. 

 

A. Brøyting av vei frem til den store parkeringsplassen hele vinteren. 

Forslag at veien holdes åpen hele vinteren fram til parkeringsplassen. Mange bruker hyttene hele året 

og det er ikke mulighet til å parkere utenfor bommen. Forslag enstemmig vedtatt. 
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Avtalen med Olav Gammersvik om brøyting til fast pris kr 7 500,- inkl. mva. og opptil 20 brøytinger 

pr år opprettholdes. 

B. Asfaltering av vei fra Eidslandsveien og frem til den store parkeringsplassen. 

Forslag om asfaltering av vei for å unngå vedlikeholdsutgifter til grusing, dugnad for å reparere vei 

etter brøyting om vinteren og veistøv som de «nærmeste» hyttene opplever noen ganger. Anmoder at 

det kjøres med lav fart for å unngå veistøv. Alternativ er salting av vei når det er behov for det. 

Veilaget innhenter oversikt på salting av vei for å hindre veistøv. 

C. Veilaget oppretter egen konto under Hyttelaget. 

Frem til 31.12.2016 har kontoen til veilaget stått på en privat person i banken. Innskudd som dermed 

gjelder Veilaget blir sett på fra Ligningsmyndighetene side som private «penger» for den som kontoen 

står på. For å unngå at Veilagets penger står på noen privat, så oppretter Hyttelaget en ny konto i 

Sparebanken Vest som gjelder Veilaget. Da vil Hyttelaget ha to kontoer. En for medlemskontingent på 

Hyttelaget og en for kontingent på Veilaget. Enstemmig vedtatt. 

D. Endring av vedtekter for valg av styret  

Forslag om endring av vedtekter slik at hver styreverv blir for to år om gangen.  

Dagens ordning - vedtekter     

Styret Periode 2017 2018 2019 2020 

Leder 2 år Valg  Valg  

Styremedlem 1 2 år  Valg  Valg 

Styremedlem 2 1 år Valg Valg Valg Valg 

Varamedlem 1 år Valg Valg Valg Valg 

      

Ny ordning – endring av 

vedtekter 

    

Styret Periode 2017 2018 2019 2020 

Leder 2 år Valg  Valg  

Styremedlem 1 2 år  Valg  Valg 
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Styremedlem 2 2 år Valg  Valg  

Varamedlem 2 år  Valg  Valg 

 

Endring av vedtekter ble enstemmig vedtatt. 

E. Ny bom for hytteveien har ligget «på vent» fra tidligere årsmøte. Saken tas opp igjen og 

styrets representant for Veilaget innhenter konkrete priser på hva dette totalt vil koste 

med bom, fjernstyring og strøm.  Styret sender ut forslag til høring. Avventer konklusjon. 

 

F. Hvordan det skal være med bruk av vann-scooter i Indre Osterfjord, dvs. rundt og ved 
Kallandsklubben.  

 

Styret sende forespørsel til Vaksdal Kommune om retningslinjene for bruk av vann-scooter. Anmoder 

om bruk slik at det ikke forstyrrer eller ødelegger strandsonen. Brevet sendes ut til medlemmene før 

det sendes til kommunen. 

G. «Klage» til Vaksdal Kommune på økning av eiendomsskatt 

Vaksdal Kommune har økt eiendomsskatten det siste året. Kommunen har høyere prosentvis 

eiendomsskatt på fritidsbustad enn fast bustad. Kommunen har også mulighet til å øke 

eiendomsskatten med to prosent. Styret setter opp brev til kommunen for å «markere» at vi ikke er 

enig med økningen som har vert og for å prøve å forebygge flere økninger. Kopi av brevet vurderes 

også sendt til Vaksdalsposten. Brevet sendes ut til medlemmene før det sendes til kommunen. 

  

Sak 8.    Valg av styremedlemmer og valgkomite. 

Valg av styre:  

Valgkomiteens forslag til styresammensetning: 

Styreleder: Elin Lende. Valgt for to år.  

Styremedlem 1/Veilagsrepresentant: Jørn Ove Kvamme. Valgt i fjor, sitter et år til. 

Styremedlem 2: Torill Sangolt, Valgt for to år.  

Vararepresentant: Njål Husøy. Valgt i fjor, sitter et år til. 

 

Ny valgkomité:  

Valgkomiteens leder: Jørn Jetmundsen. Valgt i fjor, sitter et år til. 
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Valgkomiteens medlem: Bente Boge. Valgt for to år. 

Valg, enstemmig vedtatt! 

Sak 9.    Eventuelt 

• Hjemmesiden: Aktiviteter, bilder og kommentarer fra medlemmene legges på hjemmesiden. 

• Nummerskilt på hyttene. Bedre skilting med husnummer slik at det blir lettere å finne frem 

uten GPS eller kart. Styret henter inn priser på nummerskilt, og ser på forslag til merking.   

 

Møtets varighet kl. 11.00 –  12.30. Møtet hevet. Nytt møte 2018. 

 

_____________________      _________________________  

Bente Boge        Kari M. Åkernes 

Protokoll vitne        Protokoll vitne    


