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Protokoll årsmøte 2015 

Sørfugløy velforening 

Ungdomshuset lørdag 30. mai 2015 kl. 13.00 

Det møtte 24 medlemmer, og med fullmakter var det 36 stemmeberettigede. 

Etter at styreleder hadde ønsket medlemmene velkommen gikk møte over til 
agendaen; 

Sak i Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til underskriving av 
protokoll 

Ordstyrer: 	Kjell Ingebrigtsen 
Referent: 	Anne Ringen Pedersen 
Protokoll: 	Bjarne Ingebrigtsen og Oskar Kristiansen 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 3 Gjennomgang av Årsberetning 2014 

Årsberetning med tilleggsdokument for perioden 01.01.15-31.05.15 gjennomgått av ordstyrer. 
Ingen spesielle bemerkninger. 

Vedtak; Årsberetning 2014 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 



Sak 4 Gjennomgang av Regnskap 2014 

Regnskap gått gjennom. Det bemerkes at pga endring av regnskapsperiode er 
sammenlignende regnskapsperiode for 2014 12 mnd., mens regnskap til godkjenning i 
årsmøtet er 8 mnd. 

Revisjonsberetning referert med en bemerkning ang. aktivering. (Se sak 7.) 

Vedtak; Regnskapet 2014 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 5 Budsjett 20 

Budsjettet omhandler hele 2015. 
Styreleder gikk gjennom budsjettet. Enkelte utgiftsposter er allerede utført arbeid. 
men hvor vi ikke har mottatt faktura. 
Det er ikke budsjettert store investeringer for 2015. 

Kjell Ingebrigtsen foreslo å gå til innkjøp av et system som varsler strømbrudd på 
øya, knyttet til ekspeditør telefonen. Styret vurderer dette. 

Vedtak; Budsjett 2015 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 6 Arbeidsplan 2015 

Styreleder gjennomgikk arbeidsplan som lagt fram i vedlegg 3 i møteinnkallingen. 

Vedtak; Arbeidsplan for 2015 vedtas. 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 7 Eventuell endring av regnskapsprinsipp fra regnskapsåret 2015 

Styreleder gikk gjennom revisors bemerkning om at driftsmidler ikke aktiveres og 
avskrives i regnskapet, men utgiftsføres løpende. 
Pga revisors bemerkning er det ønskelig at årsmøtet tar stilling til om man bør 
endre prinsipp med å benytte kontantprinsippet i regnskapsføringen. Styret har 
også vær i kontakt med regnskapsbyrå for å undersøke om dette er nødvendig, og 
fått avklart at kontantprinsippet er greit. 

Vedtak; Gjeldende regnskapsprinsipp endres ikke. 
Enstemmig vedtatt. 



Sak 8 Forslag om bevi1ing av midler til fortsatt ogrusing av veien. 

Styreleder orienterte om forslaget og at styret har undersøkt mulighet for å få befraktet grus for 
videre grusing av vei. Budsjettert beløp er i hht faktisk kostnad sist, men kan bli noe høyere 
pga at det er annen båt som må benyttes nå. Dette er også budsjett for det vi kan gjøre i år, men 
det må påregnes tilsvarende beløp neste år for å ivareta grusing av hele veien. Dette må gjøres 
i to omganger bl.a pga begrenset mulighet for å lagre så vidt store mengder grus. 

Tidshorisonten er også vanskelig å forutsi, da det må koordineres med befraktning og andre 
dugnader. 

Det ble bemerket at deler av veien er kommunal, og at kommunen har et ansvar. 

Vedtak; Årsmøte bevilger inntil kr 16.000,- for mer grus til veien. Styret gis 
fullmakt til å administrere prosessen. 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 9 Innkommet sak fra Svein Grovassbakk, ang grusing av veien. 

Behandlet sammen med sak 9. 

Styret foreslår at sak 8 og 9 behandles under ett med følgende forslag til vedtak: 
Årsmøte bevilger inntil kr 16.000,- for mer grus til veien. 
Styret gis fullmakt til å administrere prosessen. 

Sak 10 Regulering av medlemskontingenten 

Styreleder redegjorde for ønsket om å holde kontingenten på samme nivå, da 
velforeningen har en sunn økonomi, og man ikke ser behov for å endre denne. 
Det ble bemerket at vi må være oppmerksom på at ved bortfall av inntekter må man 
relativt raskt måtte øke kontingent. Skulle det bli behov for dette gjøres dette i 
årsmøtet, eller i ekstraordinært årsmøte i hht vedtektene. 

Vedtak; Medlemskontingenten holdes uendret. 
Enstemmig vedtatt. 



Sak 11 Valg 

Valgkomiteen har bestått av: Svein Grovassbakk -Torunn Pedersen - Frode Kristiansen 
Valgkomiteens formann Svein Grovassbakk redegjorde som følger: 

Kandidat 
Styreleder Karl Edvard Skavhaug ikke på valg 
Styremedlem Jostein Ingebrigtsen ikke på valg 
Styremedlem Trine Kleftås ikke på valg 
Styremedlem Christian Nordvik på valg Gjenvalgt 
Styremedlem Trude Kristiansen på valg Roald Ingebrigtsen 
Varamedlem i Ann Helen Grøvbakken på valg Sverre Edvardsen 
Varamedlem 2 Åse Haugsand på valg Eva Finstad 

Revisor Torill Bjerkeseth o 
på valg Anne Ringen Pedersen 

Vara: Laila Kristiansen på valg Gjenvalgt 

Valgkomite Svein Grovassbakk o 
på valg Gjenvalgt 

Torun Pedersen på valg Gjenvalgt 
Frode Kristiansen på valg Gjenvalgt 

Vara Merete Hansen på valg Gjenvalgt 

Valget var enstemmig med de kandidater foreslått av valgkomiteen. 

Styreleder avsluttet med å redegjøre for kommunikasjonen opp mot fylket og Gildeskål 
kommune. Styret betegner kommunikasjonen som konstruktiv og god. 
Velforeningen har det siste året mottatt tilskudd på ca. kr 50.000 fra Gildeskål kommune. 
I tillegg har Nordland fylkeskommune nylig bevilget kr 20.000 til flytebrygga, etter en lang 
prosess, som fikk et positivt utfall. 
Det er også godt samarbeidsklima og dugnadsånd blant velforeningens medlemmer. 

Kommende aktiviteter: 

St.Hansbålet tennes lørdag 27. juni 
Årsmøte grunneierlaget lørdag 18. juli 
Årsfest i velforeningen fredag 24. juli 
Gudstjeneste søndag 26. juli 
K.latrefestivalen onsdag 5. august - 9. august 

Møtet ble avsluttet med ros og applaus til styret! 

Bjarne Ingebngtsen 
	 Oskar Kristiansen 




