PROTOKOLL TIL ÅRSMØTE SØNDRE TASKEN VEL
2022 – SØNDAG 15.MAI kl 13:00, Halmstad skole

DAGSORDEN

Det var 27 hytter representert hvorav 3 fullmakter.
1. Valg av møteleder og referent
Pål Tasken ble valgt til møteleder og Grethe Hammersborg til referent.
Valg av to medlemmer for signering av protokollen
Veronica Hammersborg Elvenes og Anna Eidsvig sa seg villige til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent
3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2021
Godkjent
4. Godkjenning av Styrets årsrapport
Gjennomgått og godkjent
5. Godkjenning Veistrategi 2022-2026
Gjennomgått og godkjent
6. Godkjenning av årsregnskap 2021 og budsjett 2022
Gjennomgått og godkjent
Medlemskontingenten for 2022 videreføres på kr 1250
7. Behandling av innkomne forslag
Det var kun kommet inn et forslag til styret.
1. Forslag til Styreinstruks fra styret.
Styret hadde utarbeidet et skriv som ble sendt ut sammen med innkalling årsmøtet. Det
kom noen tilbakemeldinger, og disse er lagt til styreinstruksen, som så ble godkjent av
årsmøtet. Gjeldende styreinstruks er lagt ved.
I tillegg kom det opp 2 saker under årsmøtet.
1. «Hold Kurefjorden rent».
Mål om å rense fjorden/holde den fri for alger. Det ble satt ned en komite som består av
Mads Elvenes, Leif Nybø og Jan Fredrik Holmquist, som jobber videre med denne saken.
2. Kyststien – rekkverk
Det er en trapp mellom Danseplassen 18-20. Det ønskes et rekkverk her. Årsmøtet
vedtok ja for bygging av rekkverk i 2022. Jan Hafnor ble prosjektleder.
8. Valg
Styreleder, Veisjef, Kasserer, Vara er på valg i år. I tillegg er Revisor, og et medlem av
valgkomiteen på valg. Veisjef og Vara tar gjenvalg i sine roller. Grethe Hammersborg stiller til
valg som Styreleder. Liv Warloe og Erik Tischbein stiller til valg som hhv sekretær og kasserer.
Morten Tasken tar gjenvalg som revisor og Paal Pedersen stiller til valg i valgkomiteen.
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Styret for 2022 består da av følgende:
Leder:
Grethe Hammersborg
Nestleder:
Ola Bostadløkken
Sekretær:
Liv Warloe
Kasserer:
Erik Tischbein
Styremedlem: Øystein Andreassen
Varamedlem: Torill Furulund
Valgkomite:

Eli Ådnøy
Paal Pedersen

Revisor:

Morten Tasken

Styret vil oppfordre til å melde inn saker til neste årsmøte, dersom man ønsker endringer i praksis av
bruk av bommen, vinterbrøyting eller annet. Husk at fristen for dette er 1.mars iht våre vedtekter.
Forslag sendes da til sekretaer@tasken.no

Veronica Hammersborg-Elvenes(sign)

Anna Eidsvig (sign)
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