PROTOKOLL
ÅRSMØTET I BUVASSTØLEN STI OG LØYPELAG
ENGENE FJELLSTUE, 29. MARS 2018 KL 1400
Konstituering
Til møteleder ble valgt Magne Maurset. Referent ble Bjørnar Gilberg. Til undertegning av
protokollen ble valgt Toimi Herttua og Geir Sandanbråten. Navneliste over deltakere er den
samme som for veglagets årsmøte som ble gjennomført i forkant at BSLL sitt årsmøte. Det var 35
fremmøtte medlemmer.
Innkallingen ble godkjent uten merknader. Årsmeldingen med revidert regnskap for 2017 og
budsjett for 2018 var lagt ut på hjemmesiden vår www.buvatn.no åtte dager før møtet. Trykte
eksemplarer ble delt ut på møtet.

1. Styrets Årsmelding
Kort gjennomgang av årsmeldingen ved møteleder. Møteleder oppfordret medlemmene
til å benytte seg av våre sponsorer sine produkter og tjenester. Det ble opplyst om at det
er forespurt på felles tilbud på brønnboring i 2018. Noen ekstra kommentarer ble viet
sykkellinken hvor Vigdis Skovdahl har gjort diverse undersøkelser, samt arbeidet rundt
«Historiske Buvasstølen» ved Annar Skjeggstad. Osmund Ueland orienterte kort om
status for en eventuell bygging av ny DNT – hytte i vårt område, samt status for Telenors
eventuell bygging av telemast i området Liemarka. Han oppfordret også Styret om å
holde god kontakt med Nes kommune, både i denne saken og for øvrig. Dette slik at Nes
Østmark ikke ble «glemt» til fordel for den andre siden av dalen. Møteleder minnet om
Grasrotandelen fra Norsk Tipping, og oppfordret alle til å gi sin andel til Nes Østmark.
Årsmeldingen, med underpunktet «Veien videre» ble enstemmig godkjent.

2. Regnskap
Regnskapet ble gjennomgått i sine hovedtrekk, og godkjent uten merknader.

3. Innkomne Forslag
Det var ikke kommet inn forslag til saker innenfor gitt frist.

4. Kontingent
Styrets forslag til å holde kontingenten kr 1000,‐ uendret, ble godkjent.

5. Budsjett
Styrets forslag til budsjett ble godkjent uten merknader.
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6. Valg
Valgkomiteen har bestått av Geir Sandanbråten, Erik Øynebråten og Bjørn Østenfor. Geir
Sandanbråten redegjorde for komiteens arbeid og resultat:

Følgende var på valg:
Styreleder

Magne Maurset

‐

Gjenvalgt for 1 år

Styremedlem

Erik Engebretsen

‐

Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem

Tomas E Hansèn

‐

Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem

Sjur Arvid Bidne

‐

Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem

Grete T Andersen

‐

Tok ikke gjenvalg

Revisor

Fanny Seppola

‐

Gjenvalgt for 1 år

Revisor

Tore Bermingrud

‐

Gjenvalgt for 1 år

‐

Valgt for 2 år

Som nytt styremedlem ble valgt Tove Klevjer

Nestleder Bjørnar Gilberg og styremedlem Kai Hansen var ikke på valg.

Valgkomitéen :
Geir Sandanbråten

‐

Gjenvalgt for 1 år

Erik Øynebråten

‐

Gjenvalgt for 1 år

Bjørn Østenfor

‐

Gjenvalgt for 1 år

Bjørnar Gilberg
Referent

Geir Sandanbråten

Toimi Herttua
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