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Referat fra årsmøte i Bygd for livet (BFL)
Innlandet skole 29. april 2018 kl 19:00

Sak l.l Godkjenning av innkalling

Flere var opptatt av at saker som skulle behandles i årsmøtet burde ha vært gjort mere tilgjengelig i god tid
før møtet. Da alle innbyggerne er medlemmer i BFL. uttrykte årsmøtet forståelse for at en massedistribusjon
både vil være arbeids- og kostnadskrevende. Ved å kontakte styret vil sakslisten bli tilsendt.

Enst. vedtatt
Sak 1.2 Registrering av medlemmer

Følgende møtte:
Jorunn og Per-Arne Bentzen, Irene og Ernst R. Hansen, Gabi og Josefin Zabernig, Eldrid Sæther, Camilla
Nerkvern Johansen, Anna Hansen, Ingrid Georgsen, Stig Sørmo, Harry Lind, John Eldar og Werner Pedersen,
Ann Helen Johnsen, Liss-Berith Bakkeli, Ragnhild Sandøy, Jørn Utheim, Kurt Johansen, Bjørnar Olsen, Nina S.
Øverås, Robert A. Hansen.
Sak 1.3 Godkjenning av dagsorden

Endring av rekkefølge, sak 2.1, 2.2, 2.4 og 2.5 ble behandlet før sak 2.3. Enst. vedtatt
Sak 1.4 Valg av møteleder.

Nina Stub Øverås Enst. valgt
Sak 1.5 Valg av møtereferent.

Robert A. Hansen Enst. valgt
Sak 1.6 Valg av to til å underskrive protokollen.

Liss-Berith Bakkeli og Ann Helen Johnsen. Enst. valgt

2. Årsmøtesaker
Sak 2.1 Styrets årsberetning

Harry Lind lurte på hvorfor styresammensetningen ikke var i samsvar med opplysningene i Foretaksregistret.
Styrets leder opplyste at det bero på at et styremedlem midt i perioden av helsemessige grunner valgte å
Enst. vedtatt
trekke seg, og ble derfor erstattet av varamedlem. Info-. Tatt til etterretning
Sak 2.2 Regnskap og revisors beretning

Noen deltakere ønsket innsyn i prosjektregnskapet for Fjordfolk under Møysalen. Ved å skrive seg på eri liste
som leveres ved møtets slutt, vil kopi bli oversendt. Enst. vedtatt
Sak 2.4 Styrets forslag til handlingsplan.

•

Stig Sørmo lurte på om det var knyttet kontakt med vedk. som er i ferd med å etablere seg på Kvitnes gård.
Styrets leder informerte om at BFL har introdusert seg, men har ikke mottatt noen henvendelser. Derimot vil
alle næringslivsaktørene bli invitert til strategiseminaret som vil bli avholdt i etterkant av et bygdelivsmøte,
som tas sikte på å bli arrangert i løpet av 2018.

Info-. Tatt til etterretning

Enst. vedtatt

•
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Sak 2.5 Styrets forslag til budsjett. Info-. Tatt til etterretning

Enst. vedtatt

Sak 2.3 Innkomne saker
2.3.1 Brev av 22.04.2018 fra Benny Didriksen
Benny Didriksen har sendt brev til årsmøtet i Bygd for livet der han legger fram fire saker og konkluderer
med at han ber årsmøtet om å fremme mistillit til Bygd for livets styre og prosjektleder Ragnhild Sandøy.
De fire sakene ble opplest, og styrets redegjørelse ble lagt fram for hver sak.
Vedtak:
Basert på styrets redegjørelse, konkluderer årsmøtet med at sakene beror på manglende kommunikasjon og
misforståelser, og ikke gir grunnlag for mistillit.

Enst. vedtatt
Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal ta kontakt med Benny og gi ei utredning av de forholdene han viser
til i brevet. Gruppen består av:
Liss-Berith Bakkeli Stig Sørmo, Harry Lind og Robert A. Hansen, sistnevnte foretar innkalling til møte.
Sak 2.3.2 Endring av vedtektene
Foreningens visjon:

A arbeide for, samle og stimulere positiv aktivitet i bygda og derved gjøre
Innlandet til et godt bosted og ei bygd attraktiv for tilflytting.
§1

Formål
Foreningen skal støtte positiv aktivitet som gjør bygda til et godt bosted og skal være et forum for det
som skjer og et organ der spørsmål som gjelder bygda og bygdas utvikling kan utvikles, diskuteres og
behandles. Foreningen skal være en ressurs for innbyggerne, lag og foreninger og en informasjonskanal
innad og utad. Enst. vedtatt
§ 2 Ansvar

Foreningen er en selvstendig juridisk enhet. Medlemmene har ingen personlig ansvar for foreningens
forpliktelser. Enst. vedtatt
§3

Medlemmer
Alle kan være medlemmer i foreningen. Medlemmer over 15 år har stemmerett og er valgbare til
tillitsverv i foreningen. Enst. vedtatt
4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis innen utgangen av juni måned. Medlemmer
som skylder kontingent for mere enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret
strykes som medlem.Strykeset medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§

Enst. vedtatt
§5

Styret
Styret består av leder og fire styremedlemmer, samt inntil 3 varamedlemmer. Styret har anledning til å
komplettere styret ved behov.

Enst. vedtatt
§6
•

•

Arbeidsår og forpliktelse
Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Foreningen forpliktes av styreleder og ett styremedlem.

Enst. vedtatt
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§7

Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ, og skal avholdes innen 31. mars hvert år. Innkalling skjer med minst
3 -tre- ukers varsel. Saker må være styret i hende senest 14 virkedager før årsmøtet avholdes.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 -en- uke før årsmøtet. Årsmøtet kan
invitere andre personer evt. media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mere enn en stemme, og
stemmegivning kan skje ved fullmakt. For at et vedtak skal være gyldig, må det være truffet med vanlig
flertall av de avgitte stemmene, med mindre annet er bestemt. Det kan kreves skriftlig avstemming.
Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.
'

Årsmøtet skal:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkallingen
Valg av ordstyrer og referent
Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen
Behandle revidert regnskap fra siste kalenderår
Godkjenne årsmeldingen
Behandle styrets innstilling i innkomne saker
Fastsette kontigent
Valg av:
• Styreleder for l år
• To styremedlemmer for 2 år
• To varamedlemmer for 2 år
• Valgkomite og revisor for 2 år
•

•

Årsmøtet gir styret fullmakt til å konstituere seg på første styremøte.

Vedtatt mot en stemme
§8

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når innkomne saker, eller når minst 10 stemmeberettigede
medlemmer krever det. Innkalling og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter. Det
skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
•

Enst. vedtatt
§ 10

Oppløsning

Ved oppløsning velges et avviklingsstyre på tre personer som etter innkomne søknader fordeler
foreningens aktiva til formål som er til det beste for bygda.
•

Enst. vedtatt

•

Sak 2.6 Styrets innstilling vedr. medlemskontingent
•

Enst. vedtatt

3.Valg

•

Valgnemndas innstilling:
Leder (lår)
Styremedlem (2år)
Styremedlem (2år)
Styremedlem (ikke på valg)

Halvard Pettersen
Camilla Nerkvern Johansen
Eldrid Sæther
Robert A. Hansen
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Styremedlem (ikke på valg)
Varamedlem
Varamedlem

Irene Hansen
Per Arne Bentzen
Ernst R. Hansen

Valgnemnd:

Revisor:

Brit Grønmyr
Gunnar Jan Thomassen

Monica Madsen

Følgende forlot møtet før valget.

,/

Stig Sørmo
Ragnhild Sandøy
John Eldar Pedersen
Kurt Johansen

Møtet avsluttet kl. 22:15
Fiskfjord/Kvantoelva 06.05.2018
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bert A. Hansen (Referent)
'•

Ann Helen Johnsen (Protokollunderskriver)

Liss-Berith Bakkeli (Protokollunderskriver)

•
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