SANDNES HYTTEEIERFORENING

For årsmøtet torsdag 15. mars 2018
Basert på valget ved årsmøtet 2017 har styret for perioden 2017/2018 vært sammensatt slik:
Styreleder Jan Thomas Rosnes, Stølsvik Vel , valgt for 1 år
Styremedlem Kristin H Kverneland, Lutsivassdragets Vel, valgt for 2 år på årsmøtet i 2016.
Styremedlem Jarle Padøy, Usken Vel, valgt for 1 år
Styremedlem Randi Østensen, Sjølvik Vel, valgt for 2 år
Styremedlem Morten Sola, individuelt medlem, valgt for 2
Dette betyr at Rosnes, Kverneland og Padøy er på valg i år. Valgkomiteen har forespurt alle
tre om de ønsker å fortsette i styret. Rosnes har svar bekreftende ja til ett år til, mens
Kverneland og Padøy ikke ønsker gjenvalg.
Basert på dette legger valgkomiteen frem følgende innstilling: Leder Jan Thomas
Rosnes, velges for ett år. Østensen og Sola er ikke på valg i år.
Ole Schei Martinsen, Ådnøy Vel foreslås gjenvalgt som revisor, velges for ett år.
Dette betyr at to nye kandidater må erstatte Kverneland og Padøy for at styret skal bestå av
fem medlemmer slik vedtektene foreskriver.
Til tross for omfattende arbeid fra valgkomiteen med flere E-poster til alle
velforeninger/enkeltmedlemmer, innlegg på Facebook og direkte kontakt med medlemmer
som er foreslått, samt innsats fra styremedlemmene, har det ikke lykkes å finne frem til to nye
kandidater.
Valgkomiteen vil derfor foreslå at de tre overnevnte velges inn i styret på årsmøtet 15.
mars 2018, og at det så kalles inn til ekstraordinært årsmøte når de to gjenværende
kandidatene er avklart og bekreftet. Valgkomiteen vil også anbefale at Kverneland og
Padøy blir sittende i styret frem til det ekstraordinære årsmøtet er avviklet.
Valgkomiteen vil dersom det er ønskelig arbeide videre med å finne kandidater til det
ekstraordinære årsmøtet. Men valgkomiteen gjør for ordens skyld oppmerksom at det er styret
som innstiller til vervene i valgkomiteen – og det er derfor ingenting i veien for at styret kan
legge frem en innstilling på årsmøtet 15. mars og da få valgt inn nye medlemmer til
valgkomiteen. Eksisterende valgkomite vil foretrekke en slik løsning.
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