Referat fra styremøte 11.02.2016 hos Einar Iversen

Tilstede Jarle Padøy, Jan Thomas Rosnes, Erik Jarlsby, Elisabeth Fjeld og Wenche Rygh.
Fra valgkomiteen: Jonas Aadnøy, Kristin Kværneland og Einar Knudsen.
Jarle innledet med å orientere valgkomiteen om aktivitetene i 2015 og utfordringene
fremover. Beslutningen i Sandnes om å etablere et hytteforum vil være en viktig sak for
styret i Sandnes hytteeierforening 2016. I tillegg ble det i januar etablert kontakt med
Bymiljø i kommunen som nå jobbet med både brosjyre og nettside vedrørende informasjon,
blant annet til hytteeiere.
Av styrets fem medlemmer er fire på valg i år, årsaken er noen ettårige verv, og vi er
kommet skjevt ut.
Hvert enkelt styremedlem gir sin tilbakemelding innen utgangen av februar til leder for
valgkomiteen, Jonas Aadnøy.
Valg komiteen forlot så møtet.
Sak 1. Referat fra forrige møte
Godkjent
Sak 2 Årsmøtesaker
a) Dato 31.03 2016 i lokalene til Stavangeradvokaten, Øvre Banegt. 28, Stavanger
b) Regnskap, Erik gikk gjennom regnskapet for 2015 og det viser at foreningen har god
økonomi. Han klargjør dette for utsendelse sammen med årsmøtepapirene.
c) Kontingent. På grunn av god økonomi besluttet styre å foreslå for årsmøtet å sette
ned kontingenten til kr. 150 for inneværende år. Han lager og forslag til et budsjett i
balanse.
d) Årsmelding, Jarle skriver denne og sender den ut til styremedlemmene på høring.
e) Foreslag til endret organisering av SHF. Dette ble tatt opp på årsmøte i fjor hvor vi sa
at velforeningen burde diskutere dette og at det vil bli tatt opp til avstemming i år.
Erik går gjennom forslaget og evt. presiserer ved behov og dette sendes ut til alle
velforeningen med dato for tilbakemelding før årsmøtet.
Sak 3 Status hytteforum
Ordfører Stanley Wirak foreslo på vårt allmøte høsten 2015 å etablere et Hytteforum på lik
linje med Boligforum i Sandnes Kommune. Dette vil bli etablert 20.april 2016. SHFs leder
pluss et medlem fra styre skal være medlemmer forumet. Pål Morten Borgli vil være leder.
Sak 4 Eventuelt
Elisabeth Fjeld var og invitert til dette møtet da styret ser at hun bør være orientert om
foreningens virke. Hun er medlemmenes kontaktperson ved behov for juridiske råd og alle
har anledning til en halv times veiledning hos henne.

Det ble besluttet at hun innkalles til styremøtene, men skal ikke ha sekretærrollen, men bistå
med formelle oppgaver.

Neste styremøte blir 31.03.16 kl. 1700 i Banegt. 28 i forkant av årsmøtet.

Sandnes 12.0216
Wenche Rygh
referent

