Referat fra styremøte i SHF 04.04.2017 hos Jan Thomas privat.
Tilstede: Jan Thomas Rosnes, Morten Sola, Kristin H. Kverneland og Randi Østensen.
Frafall: Jarle Padøy
Sak 1. Styrets sammensetning for 2017.
Jan Thomas Rosnes
Leder
Randi Østensen
Sekretær
Kristin H. Kverneland
Styremedlem
Morten Sola
Styremedlem
Jarle Padøy
Styremedlem, Kasserer
Sak 2. Oppfølging av strategiplan i Sandnes kommune.
Den strategiske delen av planen ble vedtatt i Sandnes bystyre 03 mars 2017. Det
innebærer at SHF vil konsentrere seg om arealdelen i planen og være tett på kommunen
i videre saksgang. Thomas tar kontakt med Sandnes kommune for å få oppdatert
møteplan som er aktuell for arealplandiskusjonen.
Sak 3. Neste møte i hytteforum.
Neste møte i hytteforum er satt til 4 mai. SHF går i dialog med kommunen for å få
oversikt over fremdriftsplaner i arealsaken.
Sak 4. Strategi for å få flere medlemmer.
Det er anslagsvis 2500 hytter i Sandnes kommune, noe som innebærer et stort
potensiale for å øke medlemsmassen. Mulig måte å rekruttere flere medlemmer kan
være annonse på Facebook som prøveprosjekt, tettere samarbeid / samlinger med
lederne i Vel foreningene etc. Styret skal undersøke om det er mulig å dedikere en
arbeidspakke med spesifikt budsjett til en enkeltperson, for å håndtere eksisterende og
nye medlemmer. Styret jobber videre med dette.
Sak 5. Møteplan fremover.
Styret har satt av følgende møtedatoer for 2017: 29 mai, 28 aug., 30 okt.
Sak 6. Eventuelt.
Pkt 1. Thomas orienterte om en klage som var kommet fra Usken Vel til det gamle styret
vedr manglende informasjon om Usken Vels innspill til strategiplan. Jarle Padøy har
svart skriftlig på denne henvendelse og beklaget at ikke all informasjon var kommet
frem. Dette er nå etter beste evne rettet opp.
Pkt 2. Det er kommet innspill fra Jan Kleivedal i Kleivedal Vel om å jobbe i forkant
gjennom SHF for at Lyse ikke skal innføre effektledd på strømregning. Saken vil bli fulgt
opp til neste styremøte.
Neste møte blir mandag 29 mail kl. 17.00 i Måltidets hus.
Stavanger 04.04.2017
Randi Østensen, referent

