
0 

Arsmøte Bygdelaget Samhold 20. mars 2019: 

Sak 1 - Åpning, ved leder 

Årsmøtet åpnet klokken 20.00 med 15 fremmøtte hvorav 14 stemmeberettigede. 

Sak 2 - Valg av møteleder, sekretær, tellekorps 

Ann Kristin Holmeslet valgt til møteleder. 

Lars Eidissen valgt til sekretær. 

Kjell Roald Langseth valgt til tellekorps. 

Ketil Vassbotn og Stephan Nilsen valgt for å underskrive protokoll 

Sak 3 - Årsberetning 

2018 har vært et år med stor aktivitet for bygdelaget. Mye dugnad er gjort på huset. Lydanlegg er 

anskaffet til storsalen. 

Styret en takk til Innlandet Utviklingslag og Helselaget Vern for et godt samarbeid. 

Årsmøtet applauderer innsatsen og jobben som er gjort i 2018. Det er ingen anmerkninger til 

årsberetningen. 

Sak 4 - Regnskap 2018 

Regnskapet viser et overskudd på 25.225 kroner. 

Betydelig mer inntekter enn budsjettert og betydelig mer vedlikeholdskostnad. Sistnevnte er knyttet opp 

mot en rekke investeringer som for eksempel nye stoler. 

Utleiekoordinator avstår fra godtgjørelse. Store besparelser i digital distribusjon av sakspapirer og 

møteinnkallinger i stedet for papir. 

Regnskap 2018 vedtas av årsmøtet uten anmerkninger. 



Budsjett vedtatt på årsmøte 8.5.2018 
Inntekter 
Arrangement 30 000,-
Utleie 52 830,-
Kontingent 12 000,-
Tilskudd 5000,-
Renter 70,-
Til sammen 100 000,-
Utgifter 
Olje/Strøm 35 000,-
Driftsutgifter 48 000,-
Vedlikehold 5000,-
Styret 6000,-

Diverse 6000,-
Til sammen 100 000,-

Sak 5 - Innkommende saker, vedtektsendring 

Foreslåtte vedtektsendringer: 

Resultat 
50 755,-
76 711,-
19 826,-
62 673,-
107 
209 965,-
Resultat 
41187,-
53 978,-
88 261,-
430,-
884,-
184 740,-

§ 6: «Plikter» slettes i teksten og erstattes av «oppfordres.» 

Årsresultat 2018 
Differanse 
+20 755,-
+23 881,-
+7 826,-
+ 57 673,-
+ 37,-
+109 965,-
Differanse 
-6 187,-
-5 978,-
-83 261,-
+5570,-
+5 116,-
-84 740,-

Ny tekst: «Medlemmer oppfordres til å hjelpe til ved arrangementet, drift og vedlikeholdt av bygdehuset 

og å påta seg tillitsverv i laget uten godtgjørelse. Dette for å oppfylle lagets formål. Ved større 

arbeid/vedlikehold gis styret fullmakt til å avgjøre om økonomisk ytelser skal gis.» 

§ 6: Sletter «Som familie i denne forbindelse regnes som er medlemmer av laget og deres barn og 

barnebarn. Som spesielle begivenheter regnes for eksempel barnedåp, konfirmasjon, bryllup og runde 

dager.» 

§ 6: Sletter: «og ha vært medlem minst et år før begivenheten finner sted, legges saken frem for styret til 

avgjørelse.» 

§ 7: Forslag til tillegg til§ 7: «Leder og nestleder /utleiekoordinator velges på årsmøtet. Øvrige 

styremedlemmer konstitueres av styret.» 

Dagens paragraf§ 8 (Arrangementskomiteen) og§ 9 (Huskomite) foreslås slettet. 

§ 10: Endringsforslag, ny tekst: «Innkallingtil årsmøtet skal være skriftlig/elektronisk med minst 4 ukers 

varsel.» 

§ 10: Forslag til ny tekst: «Benkeforslag kan kun fremmes ved personlig oppmøte. 

§ 10: Teksten «Arrangementskomite velger selv sin leder og nestleder. Lederen i arrangementskomiteen 

tiltrer styret.» foreslås slettet. 

§ 10: Forslag til ny tekst: «Årsmøtets vedtak gjelder fra årsmøtets slutt.». 



Vedtektsendringene vedtas enstemmig. 

Sak 6 - Handlingsplan for 2019 

Septik blir ikke tatt i 2019. En større utbedring av taket er planlagt i 2019, samt utskiftning av ytterdør 
med oppgradering av låssystem. HCWC utredes nærmere. 

Salsakurs arrangert allerede på nyåret, men for få påmeldte til fast tilbud. 

Bygdelaget skal bidra til Helselaget Verns 1. mai-loppemarked. 

Flere innspill til økt aktivitet i tiden som kommer: Flere barnearrangement (f.eks. barnedans, skiløype 
etc), prøve salsakurs igjen. Gode muligheter for å få støtte hos de lokale lagene til arrangementer med 
folkehelse-elementet. 

Sak 7 - Utleiepriser 

Utleieprisene foreslås uendret. Vedtatt. 

Hele huset Helg 
Hele huset En dag 

Lillesalen Helg 
Lillesalen En dag 
Lillesalen Møte 

Sak 8 - Kontingent 

Foreslås uendret. Vedtatt. 

Enkeltmedlemskap 200,

Familiemedlem 300,-

Sak 9 - Budsjett 

kr. 4000,-
kr. 2000,-

kr. 2300,-
kr. 1500,-

kr. 500 

Budsjettert noe høyere inntekter enn i 2018 med bakgrunn i den økte aktiviteten og de økte inntekten i 
fjoråret. Budsjetterer med å betale eiendomsskatt også i 2019, i påvente av vedtak på søknad om fritak 
2018 & 2019. 

Det er budsjettert med et overskudd på 10.000 NOK i 2019. Overskudd avsettes til ny septikk. 

Budsjettet er enstemmig vedtatt. 



Inntekter: 

Arrangement 45 000,00 

Utleie 65 000,00 

Kontingent 20 000,00 

Momskompensasjon 15 000,00 

Tilskudd/Grasrotandelen 29 900,00 

Renter 100,00 

Sum inntekter 175 000,00 

Utgifter: 

Strøm 45 000,00 

Driftsutgifter* 55 000,00 

Vedlikehold** 30 000,00 

Innkjøp utstyr*** 25 000,00 

Styret 5 000,00 

Diverse 5 000,00 

Sum utgifter 165 000,00 

Sak10-Valg 

To forhåndsstemmer kommet inn før årsmøtet, ingen fullmakter benyttet. 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder: Ann-Kristin Holmeslet (Gjenvalg, ett år) 

Styremedlem: Ketil Vassbotn (Gjenvalg, to år) 

Arrangementskomite: Nadja Turunen (Gjenvalg, to år) 

1. vara: Nina Olsen (gjenvalg, ett år) 

2. vara: Stephan Nilsen (ny, ett år) 

Utleiekoordinator/nestleder: Bjørn Emil Fredriksen (gjenvalg, to år) 

Utleiekoordinator vara: Lena Hartvigsen (gjenvalg, ett år) 

Revisor: Weronika Haugan (ny, ett år) 



Revisor vara: Anne-Katrin Hansen (gjenvalg, ett år) 

Huskomite: Tommy Fredlund Jakobsen (gjenvalg, to år) 

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. 

Det nyvalgte styret gis fullmakt av årsmøtet til å sette inn valgkomite. 

Årsmøtet avsluttet kl 21.30 

Stephan Nilsen Ketil Vassbotn 


