
Referat fra årsmøte i Øvre Stordal Vel  

29.2.2020. kl. 17:00, varmestova ved Arena Overøye. 

 Saker 

  Konstituering 
a. Valg av møteleder:      Karl Erik Tørlen 
b. Valg av referent:     Jan Erich Rønneberg 
c. Valg av to personer til å underskrive protokollen.  Viggo Gundersen  

       Ole Jacob Velle 
2  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkallingen ble godkjent.  Ved bruk av e-post klienten til ØSV har det vært utfordringer 
med utsendelse av innkalling til årsmøtet, men det konstituerte styret tror at alle 
medlemmene likevel har fått innkallingen. 

 
Dagsorden godkjent av årsmøtet. 

3 Opprop over stemmeberettigede medlemmer 
Det er 138 medlemmer som innen 28.2.2020 har betalt medlemskontingenten for 2020. 
Det ble sendt ut en liste i årsmøtelokalet for påtegning av tilstedeværelse. Listen viser at 
30 stemmeberettigede hadde møtt til årsmøtet. 

4 Saker til årsmøte 
a. Årsrapport. Møteleder leste opp årsmeldingen fra det konstituerte styret. 

Årsmeldingen er ikke sendt ut sammen med innkallingen, men legges ved referatet fra 
årsmøtet. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

b. Likviditetsrapport ble som nevnt i innkallingen, lagt frem for årsmøtet av Olav Terje 
Wold. Oversikten viser at det per 31.12.2019 står 9.863,37 kroner på foreningens 
konto.  Per i dag har ØSV en gjeld til Fjellservice på kroner 179.597,- som ikke er 
utbetalt i 2019 og 2.400,- kroner for noen flytepontonger på Øyna. 

c. Vedtektsendring. Sammen med innkalling til årsmøtet ble de sendt ut forslag til 
vedtektsendringer for ØSV. Bakgrunnen for endringene ble forklart av Rita Maråk.  
Etter en felles gjennomgang av foreslåtte vedtektsendringer foreslo årsmøtet i tillegg 
følgende endringer: 
 
3.3 Slettes i sin helhet, og punkt 3.4 blir nytt punkt 3.3 
5.4 Årsmøtet velger nestleder og kasserer blant de øvrige styremedlemmene 
6.1 Det er styreleders ansvar å holde styremøter så ofte det trengs. Medlemmer av 
styret kan kreve at styret avholder styremøter. Det skal avholdes minimum 4 
styremøter i året 
7.5 kulepunkt 14. Nestleder og kasserer 
 
Endringene som foreslått av ble enstemmig vedtatt av årsmøtet og gjelder fra dato for 
årsmøtet. De reviderte vedtektene sendes ut som vedlegg til referatet fra årsmøtet. 

 
5 Godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2020. 

Det konstituerte styret la frem et forslag til handlingsplan for 2020. De opplistede tiltakene er 
ikke i prioritert rekkefølge. 



• Det kom inn et forslag om å få en bedre sikring av HauPe broa. Det ble foreslått på sikt 
å endre skitraseen slik at inngangen til broa endres. Det nye styret bes ta kontakt med 
Albert Gjørtz for å gjennomføre en risikoanalyse i denne anledning, og vurdere aktuelle 
sikringstiltak. 

• Det kom et ønske fra årsmøtet om at ØSV arrangerer en påskeaktivitet. Styret velger 
selv hvilken aktivitet de finner formålstjenlig. Isfiske på Storvatnet er et forslag som 
tidligere har vært positivt mottatt 

• Forslag om at styret tar initiativ til fellesturer både sommer og vinter. 
 
Handlingsplanen ble så enstemmig godkjent. 
 
Det konstituerte styret la frem et forslag til budsjett for 2020.  I all hovedsak baseres inntektene 
seg på at foreningen mottar innbetaling fra 220 medlemmer.  Som et tillegg i budsjettet settes 
det inn en post på ny takbenk med en estimert kostnad på kroner 20.000,-. Budsjettet viser 
dermed et overskudd for driftsåret 2020 på kroner 21 350,-. 
 

6 Valg av formann, medlemmer til styre, varamedlem og valgkomite 
Valgkomiteen la frem sin innstiling til kandidater for de ledige vervene. Etter et enstemmig valg 
består styret for 2020 av følgende personer:  
 
Styreleder  Karl Erik Tørlen  Valgt for 1 år 
Nestleder  Olav Terje Wold Ikke på valg 
Styremedlem  Ronny Blomvik  Valgt for 1 år 
   Frode Hagen  Ikke på valg 
   Bjørn Ove Olsen  Valgt for 2 år 
   Klara Anna Lorgen Valgt for 2 år 
   Lise Busengdal  Valgt for 2 år 
Varamedlem  Per Trygve Refsnes Valgt for 1 år 
Valgkomite  Knut Fagerli  Ikke på valg 
   Ove Løfoll  Valgt for 2 år 
Revisor   Jan Sørbø  Valgt for 1 år 

7 Saker til årsmøte/åpen post 
Ingen saker er innmeldt i forkant av årsmøtet. 

  
Årsmøtet slutt kl. 19:50 - Referent - Jan Erich Rønneberg 

 

Sted /dato 

 

    Viggo Gundersen  Ole Jacob Velle  


