SANDNES HYTTEEIERFORENING
Referat fra styremøte 12.01 2015 kl. 1800 hos Jan Thomas Rosnes.
Tilstede: Jarle Padøy, Erik Jarlsby, Harald Hauge, Jan Thomas Rosnes og Wenche Rygh.
Dessuten møtte valgkomiteen bestående av Jonas P. Aadnøy, Einar Knudsen og Kristin
Kverneland til første del av møtet.
Valgkomiteen fikk en kort orientering om styrets oppgaver og fokusområder.
Hovedoppgavene, utfra situasjonene i 2014, har vært å se på ny struktur, nye og forbedrede
informasjon og komunikasjonskanaler og strukturere arbeidet mot Sandnes kommune og
politikerne. Til dette vil styret trenge ildsjeler, personer som brenner for politisk arbeid og
personer som behersker komunikasjon/ informasjonsystemer etc. Valgkomiteen luftet
tanken om å nedsette komiteer for å avlaste styret og for å spille på personer som kan tenke
seg å delta i slikt arbeide. Dette kan være en løsning.
Valgkomiteen forlot styret kl. 1900.
Sak1. Godkjenning av referat
Enstemmig godkjent
Sak2. Møte med valgkomiteen
Gjennomført
Sak 3. Status økonomi
Styret har bevisst vært forsiktige i bruk av midler. Foreløpig regnskap for 2013 viser et
resultat på vel kr. 26.000 og en kapital på 149.000. Der er fremdeles vellag som ikke har
betalt sin kontingent, kun 455 medlemmer har betalt mot 666 medlemmer i 2013.
Sak 4. Foreningens struktur
Handlingsplanen som ble vedtatt i forrige styremøte er gjennomført. Jarle og Erik har været
i kontakt med noen av de største lagene og drøftet vårt forslag til ny struktur. Innspillene fra
disse vellagene var nok enige med styret om fokusområdene som komunikasjon/informasjon
ut til enkelt medlemmene og at dette fungerte bra noen steder og mindre bra andre steder
og at det var behov for å gjøre noe, men var usikre på om en slik foreslått administering av
enkeltmedlemmer , kontingentinnbetaling, regnskap for enkeltforeninger etc var veien å gå.
Styret vedtok følgende: Erik og Jarle ser på skrivet for evt å tilføye/luke ut noe og de lager
en innledning som forteller mål og intensjon og hvorfor forslaget til ny struktur er
utarbeidet. Dette sendes ut sammen med innkalling og sakspapirer til årsmøtet i mars.
Styret ønsker en diskusjon på årsmøtet, og at styrene tar dette med tilbake til sine lag og
bruker sommeren til å vurdere dette. Da kan det kanskje bli en sak på årsmøtet i 2016.
I tillegg vil styret be om at alle vellag oversender en oversikt over mailadressene til sine
medlemmer . Vi vil gjerne prøve ut å sende informasjon direkte. Disse sendes til Jan Thomas
Rosnes thomas.rosnes@nofima.no.

Sak 5. Forberedelse til årsmøtet
Det blir årsmøte 16.mars 2015 kl. 1800. Jarle sjekker med Elisabeth, Stavangeradvokatene,
om møtet kan avholdes der. Samtidig ønsker vi at hun tar oppgaven med å kalle inn i
henhold til lov og retningslinjer.
Sak 6 Eventuelt
A.Fokussaker for foreningen:
Informasjon til velforeninger og enkeltmedlemmer om SHFs aktiviteter
Ny struktur for SHF
Oppfølging / input til neste kommuneplan
Vann- og kloakkløsninger for hytteområder
Mobildekning i hytteområder
B.Hjemmesiden vår er under oppdatering og en ny brosjyre vil bli sendt ut til årsmøte.
Jarle har ansvar for å sende referat til alle velforeningene.
Neste styremøte blir mandag 16.februar kl 18:00 hos Jarle. Elisabeth inviteres og til møtet.

Sandnes 12.01.2015
Wenche Rygh

