Protokoll styremøte Grødalen Hytteeierlag 16.02.16.
__________________________________________________________________________________

Generelt:
08/16 Til dagsorden:
1) Innkalling og saksliste 16.02.2016 – godkjent.
2) Protokoll fra styremøte 12.01.2016 – godkjent.

09/16 Orienteringssaker:
1 - Orienteringer:
a) Skiløype 2016: Gjennomgang av status og videre arbeid. Det arbeides for å få på plass
skiløype fra Dalabrua til Gjerdavangen, og styret håper på ei snarlig løsning. Angående
oppkjøring av spor etter påske: Vi har som mål å holde løypene ved like så lenge som mulig,
også i ukedagene.
b) Etablering veilag: Sak 13/16.
c) Garasjeanlegg: Uendret status.
2 - Orientering fra styremedlemmene:
Sunndal ungdomsskole skal arrangere fjellvettskurs i Grødalen for 8. trinn i uke 10 og har i
den forbindelse kommet med en forespørsel om hvorvidt det blir oppkjørt spor den uka. En
vil sørge for at det blir nyoppkjørte skiløyper for skoleelevene.

Beslutningssaker:
10/16 Årsregnskap 2015
Saksopplysninger:
Regnskapet pr. 31.12.2015 viser en omsetning på kr. 119 600,- og et resultat etter
finanskostnader på kr. - 10 591,63.
Vedtak:
Styret anbefaler at regnskapet for 2015 godkjennes av årsmøtet for 2015.

11/16 Årsmelding 2015
Saksopplysninger:
Årsmelding for 2015 ble gjennomgått.
Vedtak:
Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2015.

12/16 Regnskap pr. 12.02.2016
Saksopplysninger:
Regnskapet pr. 12.02.2016 viser en omsetning på kr. 50 000,-, og et resultat på kr. 13
549,02.
Vedtak:
Styret godkjenner regnskapet pr. 12.02.2016.

13/16 Årsmøte og medlemsmøte 2016
Saksopplysninger:
Årsmøte og medlemsmøte avholdes tirsdag 15. mars kl. 18.00. I etterkant av medlemsmøte,
ca kl. 20 00, vil det bli arrangert stiftelsesmøte av veilag for «Stortelaveien».
Styret fordelte oppgaver som må utføres i forbindelse med årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.

Innkalling – Gunnar
Sakspapir på hjemmeside – Hilde
Bestilling mat og lokaler – Gudrun
Annonse i AA – Hilde
Utlodning – Gjertrud

Gunnar lager i tillegg sak hvor det fremmes forslag om å øke medlemskontingenten fra 400
til 600 kr.
Følgende saker blir tatt opp på medlemsmøtet:
1. Orientering om skiløypeprosjektet
2. Budsjett for 2016
3. Gråvannsløsning – Sunndal kommune
4. Innmåling tomter/hytte – Sunndal kommune
5. Arrangement i påska
Vedtak:
Styret gjennomfører årsmøte og medlemsmøte i tråd med oppsatt plan.
Tore sender innkalling til stiftelsesmøte i veilaget.

14/16 Arrangement i vinterferien
Saksopplysninger:
I siste styremøtet ble det besluttet at vi skal arrangere et sosialt treff ved gapahuken ved
Stortela lørdag 27. februar, kl. 12.00. Styret fordelte arbeidsoppgaver i møtet.
Vedtak:
Arrangementet gjennomføres etter oppsatt plan.

Sak 15/16 Arrangement i påska 2016
Saksopplysninger:
Gunnar har vært i kontakt med turistforeninga angående leie av «fjøset» på Vangshaugen.

KNT vil behandle saken i sitt styremøte den 26. februar. Dersom vi får negativ tilbakemelding
fra KNT, vurderes andre alternativ for å kunne gjennomføre et arrangement i påska 2016.
Vedtak:
Styret avventer tilbakemelding fra KNT og arbeider videre med saka med utgangspunkt i
dette.

Diskusjonssaker:
16/16 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

08.03.16
Hilde Andersen
sekretær

