Årsmøte i Gautefall Turlag
Smiekra Forsamlingslokale

Referat Årsmøte Onsdag 28. februar 2018 kl.18.30

Sak 1

Godkjenning av innkalling

Godkjent uten anmerkninger

Sak 2

Valg av møteleder og sekretær

Karlien valgt til møteleder og Eldbjørg til sekretær

Sak 3

Valg av to til å undertegne protokollen

Terje Øygarden og Anne Kjendsheim ble valgt til å undertegne protokollen

Sak 4

Årsmelding for 2017

Godkjent med noen små endringer, uten kommentarer – se vedlagte melding

Sak 5

Regnskap for 2017

Det kom opp spørsmål i forhold til nyanseringer av inntektene. Dette ble redegjort for.
Vi har også et godt driftsoverskudd i år, mye på grunn av ferdigstillelse av Saltveien og
utbetaling fra kommunen.

Sak 6

Driftsbudsjett for 2018

Kommentar på at det heller ikke var nyansert hvor inntektene kommer ifra. Det bør blant
annet synliggjøres inntekter fra grasrotandelen som har egen post i regnskapet.

Sak 7

Handlingsplan for 2018

Godkjent uten kommentarer

Sak 8

Vedtektsendringer

Hovedessensen i endringene er å bytte ut Telemark turistforening med DNT Telemark og
små forenklinger av formuleringer:
Styret ønsker i tillegg en vedtektsendring i § 12 Hvor vi ønsker utvidelse av antall
styremedlemmer fra 3-5 til 5-7 medlemmer. Det kom innspill fra årsmøtet og ble en
diskusjon på viktigheten av å kunne ha muligheten for et mindre styre, med 3 stk., i år hvor
det er vanskelig å rekruttere flere medlemmer til styret.
Forslaget var:
1) Å endre formuleringen i §12 slik
«Turlaget ledes av et styre på minimum 3, fortrinnsvis 5-7 medlemmer, og eventuelt
2-3 varamedlemmer.»
Dette forslaget ble vedtatt enstemmig

Sak 9

Innkomne forslag

Gautefall Turlag ønsker å gi Trongebu hytta videre til aktører på Kyrkjebygdheia.
Begrunnelse: Hytta trenger en del vedlikehold, og ligger så pass langt unna at styret ser det
som vanskelig å holde oversikt og gjøre et godt arbeid her.
Vedtatt uten endringer

Sak 10

Valg

Styret i Gautefall Turlag har i 2017 bestått av
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Karlien De Scuyteneer
Eldbjørg Lia Ettestad
Gerd Kjendalen
Rolf Olsen
Knut Aakredalen

Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg
Ikke på valg

1. varamedlem
2. varamedlem

Kari Vogsland
Gunnhild Faremo

ikke på valg
ikke på valg

Forslag til styremedlemmer 2018
Gerd Kjendalen 2 år gjenvalg
Rolf Olsen

2 år gjenvalg

Cecilie Røraas

2 år ny, jf. Sak 8 om vedtaksendring

Anne Kjendsheim gikk ut av valgnemda og Olav Gautefald ble valgt inn for 3 år

Møtet slutt kl. 21.00

Vedlegg:
Revidert årsmelding Gautefall Turlag
Driftsbudsjett 2018
Handlingsplan

