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REFERAT  

 

fra ÅRSMØTET torsdag 29. november 2012, Rødekors 

huset 
 

5 medlemmer var tilstede inkludert 3 av styremedlemmene 

Agenda: 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 2012 
3. Regnskap 2012 

Kaffe 
4. Kontingent og avgifter for 2013 
5. Innkomne saker 
6. Arbeidsprogram 2013 
7. Valg 

Sak 1: Konstituering 

Da styrets leder Leif Kristiansen ikke var tilstede ble de fremmøtte 
ønsket velkommen av Finn Nordmo. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten bemerkning 
Finn Nordmo ble foreslått og valgt både som møteleder og referent 

 
Sak 2: Årsberetning 2012 

Årsberetningen ble utdelt på møtet og gjennomgått av formannen. 

Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent 

 

Sak 3: Regnskap 2012 
Regnskapet ble gjennomgått av kassereren. 
Til tross for at mye penger er brukt til opprusting av hytter og fornyelse 
av utstyr er økonomien god. 
Årets regnskap fikk et lite overskudd, nemlig kr 322,-. På konto i bank 
har vi 326 000 kr og på Forsikringskontoen har vi nå 279 000 kr. 
Det må bemerkes at i år har vi ikke deltatt på såkalt inntektsbringende 
dugnader. 
Revisjonsrapporten ble lest opp. 
 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent 
 

Sak 4: Kontingent og avgifter for 2013 
4.1. Kontingent: 
Styrets forslag til uforandret kontingent på kr 100,- pr år ble vedtatt 
 
4.2. Satser for utleie 2013 
 
Styrets forslag ble vedtatt 
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4.2.1. Utleiesatser hytter 
For hytteutleie ble følgende utleiesatser vedtatt: 
 
Svalvann, Fiskvann, Gåsvann, Sundvann og Ruffehytta: 300,-/døgn.   
Denne prisen inkluderer båtleie, og for Gåsvann: leie inkluderer leie av båt 
med påhengsmotor.  
 
4.2.2. Utleiesats båter 
Styrets forslag til uforandret leiesatser ble vedtatt: 
 
For båt Øvre Glomvann/Fykanvann: kr. 50,- pr. døgn,   
For båt Lille Storglomvann: Kr. 50,- pr. døgn. 
For båter Svalvann/Fiskvann/Sundvann: Inkludert i hytteleie 
For båt Øvre Naver: Inkludert i hytteleie 
For båt Seglvann: Inkl. i hytte-/båtleie Sundvann + Fiskvann, ellers kr. 50,-
/døgn 

 

Sak 5: Innkomne saker 2012 
 
5.1. Endring deling utleie hytter påska. 
 
Styret foreslår at følgende endringer gjøres mht. utleie av hyttene i påska: 
 

i. Påsken deles i 2 som tidligere: 
a. Periode 1: fredag før palmehelga til onsdag kl. 1600 
b. Periode 2: onsdag i påskeuka kl. 1600 til 2. påskedag kl. 1600. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
5.2 Endring ukedeling hytter:  
 
Det er kommet inn forslag om å endre ukedele på hyttene slik at det blir: 

i. Søndag kl. 1600/1800 – torsdag kl. 1600/1800 
ii. Torsdag kl. 1600/1800 – Søndag kl. 1600/1800 
iii. Tidspunkt for bytte må også vurderes, foreligger også forslag om at 

dette endres til 18000 slik at den som er oppe får utnyttet byttedagen 
bedre. 

 
Vedtak: Ukedelet blir som i dag, altså på fredag (søndag-fredag). Men 
klokkeslett for bytte forandres fra 1600 til 1400 på fredag og fra 1600 til 1800 
på søndag 
 

 

5.3:Søppelhåndtering v/hyttene 
 
Styret foreslår at følgende foreningen tar grep mht. håndtering av søppel ved 
hyttene: 
 

i. Det settes opp egen instruks ved alle hyttene som beskriver håndtering 
av søppel. 
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ii. Det anskaffes 2 beholdere for glass og metall ved hver hytte som 
plasseres i uthuset, disse tømmes hvert år ved utkjøring av ved/gass til 
hyttene. 

iii. Det anskaffes en ”forbrenningstønne” til hver hytte for brenning av 
brennbart søppel. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med følgende tilføyelse: Styret får delegert myndighet til 

å lage en instruks der det understrekes den enkeltes ansvar til å rydde opp etter seg, 

følge instruksen og ta med seg søppel og overskudd av matvarer. 

 

Når det gjelder utplassering av beholdere og forbrenningstønne er det stemning for at 

dette vil bli et prøveår etterfulgt av evaluering. 

 

Årsmøtet understreket viktigheten av bevisstgjøring og motivering for at «det du drar 

med deg opp, tar du også med deg ned» 

 
 
  
  
Sak 6: Arbeidsprogram 2013 GJFF 

Styret forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Arbeidsprogram 2013 

 

 Arbeidsprogram Ansvarlig Kommentar 

1 Ferdigstille Ruffehytta JP /TAA 
 

Vinter 2013 

2 Legge nytt gulv gang Gåsvann JP / LK Vinter 2013 

3 Ordinært vedlikehold av hytter, 
uthus og naust 

Lars 
 

Årlig 

4 Beising/Maling naust Fykanvann LA  

5 Ny ytterdør Sundvann monteres 
 

LA Dør er på Sundvann => montering 
! 

6 Montering av de nye kjøleskapene, 
Svalvann, Sundvann + Gåsvann 

gjenstår 

JP Sluttmontasje gjenstår 

7 Myggnett til vinduene på hyttene LA Ut til hyttene/Montering 

8 Nytt naust Fiskvann LK  Følges opp mht. verneplan 

9 Fiskestell 2013: Utsetting 500 stk i 
småvann: Vann 700, Hørnquist etc 

HA & LA 
LK 

Søknad innlandsfiskefondet Meløy 
Kommune 

Sjekke tilgjengelighet settefisk 

10 Utfrakting av ved, gass og parafin LK (TAA) Påsken 2013 

11 Legge nytt gulv Sundvann  Vinter 2013 

12 Naust ved Storvann – søknad ? JRP/FN Følge opp mot Gildeskål 
Kommune /Statskog 

13 Legge nytt gulv Svalvann JP  

14 Søppelbeholdere ute v/hyttene LK/LA Lage instruks som plasseres i 
hyttene / uthusene 
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Sak 7. Valg 

Valgkomiteens forslag til styre og tillitsvalgte for 2013 ble enstemmig vedtatt 

 

Formann: Leif Kristiansen  

Nestleder: Halvard Amundsen 

Kasserer: Jonny Pedersen  

Sekretær:  Finn Nordmo 

Styremedlem:  Lars Arntzen 

Hytteutleie: Lars Arntsen 

Varamedlemmer: Jon Roger Pedersen   

  Robin Dahl 

Fiskestellsutvalg: Halvard Amundsen 

  Lars Arntzen 

Nettansvarlig: Tommy Tangstad 

Revisor:  Rose Olsen 

Valgkomite: Levi Sakariassen 

  Bjørn Abel 

 

 

 

 

 

Finn Nordmo 

 

Referent 


