Referat fra styremøte i SHF 10.01.2017 i Måltidets hus.
Tilstede: Jarle Padøy, Einar Iversen, Jan Thomas Rosnes, Kristin Kverneland og Wenche Rygh.
I tillegg møtte advokat Katrina Kyllo fra Stavangeradvokatene og Jonas Aadnøy og Einar
Knudsen fra valgkomiteen.
Sak 1. Møte med valgkomiteen
De styremedlemmene som er på valg er Jarle Padøy, Wenche Rygh og Einar Iversen. Rygh og
Iversen har besluttet å gå ut av styret og Padøy vil ikke fortsette som leder.
Jarle Padøy gikk gjennom foreningens aktiviteter i 2016 og styret kommenterte behovet for
nye, yngre medlemmer til styret i forhold til den viktigste aktiviteten fremover, som klart er å
være aktiv pådriver i Sandnes hytte- og friluftsforum. Det ble og påpekt bekymring i forhold
til medlemstallet rundt 600, som egentlig burde vært et par tusen.
Medlemmene i valgkomiteen forlot så møtet.
Sak 2. Fastsette dato for Årsmøtet 2017
Datoen ble satt til 23.mars 2017 kl 1800. Vi kommer tilbake til sted.
Sak 3 Presentasjon/møte med ’ny advokat’ Katrina Kyllo
Katrina Kyllo overtar etter Elisabeth Fjeld som advokat for SHF. Hun har mange års erfaring,
mest med eiendom. Alle våre medlemmer kan få en halv time gratis konsultasjon hos henne.
I tillegg vil vi ta en vurdering av hvilke andre oppgaver hun bør ha. Dette henger og sammen
med organiseringen av NHF. Jarle vil ta kontakt med henne i forhold til innkalling etc. til
årsmøtet. Å tilby informasjon/kurs i forskjellige emner f.eks generasjonsskifte, tomtefeste
kan kanskje være aktuelt.
Hun forlot møtet etter dette.
Sak 4. Referat fra forrige styremøte
Godkjent
Sak 5. Status økonomi
Det er kommet inn kr. 85.500 i kontingenter, dvs 548 medlemmer og noen flere
velforeninger har meldt at innbetaling er på vei. Utgiftene vi har hatt er ca. kr. 60.000 og vi
har da et overskudd på kr. 26.000.
Sak 6. Støtte til initiativ om nattfløtt til øyene i Sandnes kommune
Uskekalven Vel har tatt opp denne saken og det viser seg at dette er interessant for flere
velforeninger. SHF ber om at de fremmer en søknad til kommunen som selvsagt SHF vil
støtte.

7. Forberedelser til møte med velforeningene mandag 16.01.17
Velforeningene er invitert til et arbeidsmøte for å gi innspill fra sin forening på det forslaget
som Sandnes kommune har sendt ut om bl.a LNF områder kontra hytteområder. Kartene
viser område for område med kommentarer.
Vi har bare fått respons fra noen få foreninger og det forbauser oss da dette er anledningen
til å gi innspill nettopp på deres eget område. Dere kjenner området best.
Møtet skal være på Måltidets hus mandag 16.jauar kl 1800. Purring blir sendt ut.
På møte vil Jarle dra gjennom presentasjonen til Jan Thomas før vi tar område for område.
Styret vil i etterkant sy innspillene sammen og ta det opp i Sandnes hytte- og friluftsforum
13.februar.
8. Eventuelt
Det var på ny diskusjon om hvordan foreningen skal organiseres og styres. Vi er nok
fremdeles av den formening at det burde være individuelt medlemskap, at dette ville være
den beste måten å nå ut til alle. Styret påpeker igjen at hytteforumet er vårt talerør inn til
Sandnes Kommune og at det er viktig og fortsatt være en aktiv deltager og fremme våre
interesser der.
Det blir et styremøte i etterkant av arbeidsmøtet mandag 16.januar. Torsdag 9.februar
nytt styremøte i Måltidets hus for å planlegge årsmøtet den 23. mars 2017. Wenche lager
forslag til styrets årsmelding.
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