
Referat fra styremøte i SHF 09.02.2017 i Måltidets hus. 

Tilstede: Jarle Padøy, Einar Iversen, Jan Thomas Rosnes og Wenche Rygh. Forfall: Kristin 

Kverneland. 

Advokat Katrina Kyllo deltok under sak 2 – Forberedelse til årsmøte. 

Sak 1. Referat fra forrige møte + arbeidsmøte 16.01.2017 

Ingen kommentar og referatene er  nå lagt ut på hjemmesiden til SHF 

Sak 2.  Forberedelse til årsmøte 23. mars 2017. 

Katrina sender ut innkallingen med vedleggene, årsmelding fra styret og regnskap, i tillegg til  

valgkomiteens forslag. Utsendelse minst 14 dager før møtet. Katrina vil og ta referat fra 

møtet og utarbeide protokoll. Styret og Katrina ser på om det kan være aktuelt med et 

temainnslag på møte. 

Sak 3. Gjennomgang av årsmeldingen 

Jarle hadde laget et forslag som ble gjennomgått, korrigert og justert litt. Han sørger for 

oversendelsen til Katrina. 

Sak 4.  Regnskap  

Jarle vil justere regnskapet for de inntekter og utgifter som var påløpt i januar 2017 for å få 

et korrekt bilde av status, og sender dette så til Katrina.  Regnskapet vil dekke perioden 

01.01.2016 til 31.01.2017. 

Sak 5. Valgkomite 

Det er styrets oppgave og utnevne valgkomite.  Jonas Aadnøy og Einar Knudsen har sagt seg 

villige til å fortsette.   Erik Jarlsby går ut av komiteen på grunn av midlertidig opphold i 

utlandet. Styret diskuterte saken og kom til at Jarle tar et par kontakter for å få inn et nytt 

medlem i komiteen, mens Aadnøy og Knudsen blir foreslått gjenvalgt.. 

Sak 6. Forberedelse til hytteforum møte. 

Neste møte er satt til mandag 13.februar.  Det er vel tvilsomt om dette blir noe av da 

innkalling ikke er sendt ut. Vi undrer oss også over at vi ikke har hørt noe fra kommunen. 

Jarle sjekker dette.  Vi er jo meget spente på om vårt innspill til strategiplanen er blitt sett og 

lest. 

Neste møte blir formøte før årsmøte 23.mars kl. 1800 i Måltidets hus. Vi møter kl. 17.30. 

Sandnes 10.02.2017 

Wenche Rygh (referent) 


