SANDNES HYTTEEIERFORENING

Referat fra styremøte 16.02.2015 hos Jarle Padøy.
Tilstede: Jarle Padøy, Erik Jarlsby, Harald Hauge, Jan Thomas Rosnes og Wenche Rygh. Advokat
Elisabeth Fjeld og kasserer Hans Jacob Jacobsen var tilstede under planlegging av årsmøtet.
Sak 1. Årsmøtet 16.mars 2015 kl. 1800 i Stavangeradvokatenes lokaler, Øvre banegt. 28, Stavanger.
Elisabeth hadde laget innkalling og Hans Jacob gjort klart regnskapet som ble gjennomgått. Han vil og
lage et budsjett som vil bli lagt frem på årsmøtet. Jarle gir innspill til Hans Jacob. Styret vil gjennomgå
årsmeldingen og dokumentet for en eventuell ny struktur på møtet idag og Elisabeth vil få disse av
Jarle når styret har godkjent dem. Elisabeth sender alt materiell ut i god tid før årsmøtet.
Sak 2. Referat fra forrige møte.
Godkjent
Sak 3. Årsmelding og regnskap 2014
Årsmelding ble gjennomgått og justert noe og Jarle retter dette opp før sending til Elisabeth.
Regnskapet ble justert med de endelige tallene for 2014.
Sak 4. Revidert utkast til ny struktur
Jarle hadde gjennomgått og komprimert dokumentet slik at det ville være mer oversiktlig for
velforeningene. Dokumentet vil bli sendt ut i forkant av årsmøtet, diskutert på møtet og
velforeningen vil bli oppfordret til å diskutere det i sine fora. Erik presenterer det på årsmøtet.
Sak 5. Innspill til hjemmeside/brosjyre
Jan Thomas har gjort en meget god jobb. Hjemmesiden er nå oppdatert og ny brosjyre ligger der i
pdf format. I tillegg har han vitalisert facebook siden til SHF, og der er mange likes. Det er nok viktig
å være på sosiale medier, her når vi mange.
Jan Thomas lager noen kopier av brosjyren til årsmøtet.
Sak 6. Etablering av arbeidsgruppe for dialog med kommunen vedrørende vann og avløpsløsninger
Det er et stort arbeid med vann- og kloakkledninger i kommunal regi som pågår i områdene mellom
Hommersåk og Høgsfjorden. Kommunen vil kreve at hytter som har tilknytningsmulighet må knytte
seg til nettet hvis de (fortsatt) skal ha innlagt vann i hyttene. Dette gir for mange utrolig store
tilknytningsutgifter. Dessuten er det områder uten veiforbindelse som ikke vil få en kommunal
løsning i overskuelig fremtid. Mange er engasjert i mulige alternative løsninger som kan gi en like
god eller bedre miljømessig og økonomisk løsning. SHF vil derfor opprette en arbeidsgruppe som vil
jobbe med, og følge opp denne saken mot kommunen.

Jarle vil lage et mandatforslag som han sender ut til styremedlemmene, og deretter kalle gruppen
inn til et første møte innen utgangen av februar.
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Sak 7. Eventuelt
På årsmøtet er leder Jarle Padøy og styremedlem Harald Hauge på valg. Spørsmålet om kassarer
burde være styremedlem eller ei kom igjen opp. Styret består av 5 personer og bør ikke utvides.
Kasserer bør dermed stå utenfor og bli kalt inn til møter ved behov. Hans Jacob sa selv at han i fjor
hadde sagt seg villig til å stå en periode, dvs at han har 1 år igjen. Jarle tar kontakt med
valgkomiteen.

Sandnes 17.02.2015
Wenche Rygh
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