
ÅRSMØTE 
2018 

BYGDELAGET SAMHOLD 

Tirsdag 8. MAI 2018, KL 20.00 

PÅ BYGDEHUSET I SANDVIKA 



                          Saksliste for årsmøte 2018 
 
 
1.       Åpning/forretningsorden 
 
2.     a  Valg av møteleder 
        b  Valg av sekretær 
        c  Valg av tellekorps 
        d  Valg av to personer til å underskrive protokoll 
 
3.       Årsberetning 
 
4.       Regnskap 2017 
 
5.       Innkomne saker:  

1. Forretningsorden – midlertidig/permanent  
2. Vedtektsendring: Ny organisering av styre og komiteer i    

 Bygdelaget. 
      
6.       Handlingsplan for 2018 

! Aktiviteter 

! Arbeid på huset 

! Dugnad 

7.       Utleiepriser 
 
8.       Kontingent:  

Nåværende årskontingent: Enkeltmedlemmer kr 200, familie kr 300 
 
9.       Budsjett 2018 
 
10.     Valg 
 
11.     Avslutning 
 
 
Vi serverer kaffe og noe godt til. 
 
 



Tillitsvalgte fra årsmøtet 15. mars 2017: 
 
Styret   Nanne Aannerud   leder 

  Lars Eidissen   nestleder 

  Elisabeth M. Sivertsen  kasserer 

  Ketil Vassbotn   sekretær 

  Leder arr-komite   styremedlem 

   Ann-Kristin Holmeslet  1.vara 

   Maarit Turunen   2.vara 

 

Huskomite  Hallvard Haugan 
  Thor Sivertsen 
  Tommy Fredlund Jakobsen 
 

Arr. Komite: Mona Lisa Henriksen 
Nadja Turunen  

 

Utleiekoordinator Bjørn Emil Fredriksen 
Vara  Lena Hartvigsen 
 

Revisor  Stephan Nilsen 
Vara  Anne-Katrin Hansen 

 

Valgkomite  Anne-Katrin Hansen 
Vara  ? 
 



Årsberetning for Bygdelaget Samhold 2017 
 
 
Medlemmer: 
Ved utgangen av 2017 hadde bygdelaget 46 familiemedlemskap og 6 
enkeltmedlemsskap.  
 
Møter / arrangementer: 
Bygdelaget Samhold har avholdt 6 styremøter og behandlet 43 saker.  
Noen av de tradisjonelle arrangementer er avholdt i 2017 med  skirenn, 
bingokafe, Billig Brus og høstfest m/revy.  17.mai-kafe gikk ut grunnet mangel 
på komite. Styret opplever at det er ønskelig at disse arrangementene forblir i 
fremtiden, men etterlyser større engasjement fra bygdelagets 
medlemmer/innbyggere til å gjennomføre disse. I dag opplever arrangement-
komiteen det som utfordrende å få tak i folk nok til å bidra rundt større 
arrangementer. Inntekter på arrangementer er noe lavt og bør økes. 
 
Handlingsplan: 
Tidligere brev fra Tromsø kommune, vann og avløp om utbedring av septik. 
Utbedring står på vent grunnet kostnader. Kontrakt skrevet med nabo for 
påkobling for overløp til sjø for å få ned litt kostnader. Dette må det jobbes 
videre med, eventuelt søke på eksterne midler. 
 
Huset/dugnad: 
Vårdugnad 2017 hadde godt oppmøte. For 2018 planlegges det å montere resten 
av manglende takrenner, legge belegg i gang, årlig vårrydding og generelt 
vedlikehold. I tillegg er det satt av to ansvarlige for gjennomføring og utbedring 
av taket. Det er mottatt kr 5000.- i støtte fra Innlandet utviklingslag til taket og 
de skal ha rapport når dette arbeidet er utført.  
 
Utleie: 
Leieinntektene har i 2017 har vært på kr 68730,-. Har vinteren 2017 inngått ny 
langtidsavtale på utleie for 1,5 år, hovedsakelig mandager, men helgeleier er lagt 
inn i leiekalender.  
 
Annet: 
Styret i bygdelaget har fungert godt og takker alle medlemmer og andre som har 
bidratt til at vi kan holde huset i stand og ha aktiviteter og tilstelninger i 
bygdehuset. 
 
Styret 


