Referat fra styremøte i SHF 21.11.2016 hos Jarle Padøy
Tilstede: Jarle Padøy, Einar Iversen, Jan Thomas Rosnes, Kristin Kverneland og Wenche Rygh.
Sak 1 Referat fra forrige møte
Under sak 3 skal det være Sjølvik Vann og Avløp (ikke Sjølvik Vel) som har fått utarbeidet
dokumenter.
Ellers godkjent.
Sak 2 Status økonomi
Det var ikke laget budsjett for 2016. Jarle la frem oversikt over innbetalte
medlemskontingenter som er lavere enn forventet. En av årsakene er selvsagt den reduserte
kontingenten som ble vedtatt på årsmøtet hvor den ble satt fra kr. 220 til kr. 150, men vi
mangler og innbetaling fra en del velforeninger. De påløpte utgiftene er nesten utelukkende
til Stavangeradvokatene. Jarle påtar seg oppgaven med å purre opp velforeningene og lager
en ny økonomisk oversikt til neste styremøte.
Sak 3. Innspill til Strategiplan for hyttebygging i Sandnes kommune
Vi gikk gjennom forslagene fra Einar og Jarle, gjorde noen justeringer og ble enige om at Jarle
sender det umiddelbart til kommuneplansjef Lundeby med kopi til Borgli, Haaland,
Birkeland, Jæren Friluftsråd og Stavanger Turistforening, som alle er medlemmer i utvalget.
Jarle viser og til at vi kommer tilbake med ytterligere innspill til kommuneplanen etter vårt
arbeidsmøte med velforeningen i januar 2017.
Sak 4. Forberedelse til møte med velforeningen 16.januar 2017
Vi ble enige om et styremøte 10. januar 2017 før arbeidsmøtet med velforeningene den
16.januar. Dette møtet blir avholdt på Måltidets Hus hvor og arbeidsmøtet skal holdes. I
tillegg til planlegging av arbeidsmøtet vil vi og invitere advokat Katrina Kyllo for å bli kjent
med henne, samt representanter for valgkomiteen som må begynne sitt arbeid med å finne
nye styremedlemmer.
Jarle sender ut invitasjon til arbeidsmøtet sammen med dette referatet, og vårt innspill til
Strategiplanen for Hyttebygging i Sandnes Kommune. Velforeningene må på forhånd bruke
tid på strategiplanen de har fått tilsendt på mail og som ligger på hjemmesiden til SHF. Hver
forening ser på sitt område/kart og kommenterer dette. Det er den enkelte Velforening som
har den beste kunnskapen om detaljene for området sitt. Etter møtet vil kommentarene bli
sydd sammen og sendt til kommuneplansjefen som SHF innspill til den nye kommuneplanen.
Vi har ennå ikke mottatt endelig frist for slike innepill.

Arbeidsmøtet med velforeningene blir altså 16.januar 2017 kl. 18.00 i Måltidets Hus,
Richard Johnsensgt. 4 på Ullandhaug. Påmeldingsfrist 9.januar til Jarle Padøy, mobilnr.995
48 599. Hver velforening som har betalt kontingent for 2016 kan møte med 2 -3
representanter. Også enkelt medlemmer som har betalt kontingent kan få delta på
arbeidsmøtet
Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Sak 5. Rekruttering av nye medlemmer
Styret har ikke hatt fokus på dette siden vi holdt på med det nye organisatoriske forslaget før
forrige årsmøtet. Vårt forslag falt. Nå har vi imidlertid tatt opp tråden for å se om ikke
foreningene kan være en interesseorganisasjon for enda flere hytteeiere.
At Sandnes Kommune har etablert et Hytte og friluftsforum i kommunen med
representanter fra ulike instanser viser at det er nå kommunens strategier og planer skal
finne sin form, og her er SHF en sterk part. Det over 2300 hytter i kommunen 0g bare ca. 1/3
er medlemmer i SHF.
Dette nye Hytteforumet som er etablert vil være SHF er et veldig viktig organ for å fremme
hytteeiernes interesser, og kommunen ser på SHF som det fremste talerøret for alle
hytteeierne i kommunen.
Sak 6. Eventuelt
Jan Thomas har gjort en flott jobb med hjemmesiden vår. Det nye web verktøyet fungerer
meget bra og vi oppfordrer alle til å gå inn på siden og kom gjerne med innspill til Jan
Thomas.
Vi vil derfor lage en liten kampanje, antagelig på Facebook for å markedsføre SHF. Kristin og
Jan Thomas jobber med dette til neste styremøte.
Det vil bli utbetalt kr. 1000 som utgiftsrefusjon for 2016 til hvert styremedlem, i tråd med
årsmøtets vedtak . Jarle besørger det.
Kristin har gjort seg noen tanker om organiseringen av foreningen på sikt. Vi kommer til å se
på mulige endringer i styringsmodellen på nyåret.

Sandnes 22.11.2016
Wenche Rygh
referent

