Protokoll fra ordinært årsmøte i
Dagalifjellets vel 2022
Møtet avholdt fredag 15. april 2022 kl 1500 på Torsetlia
Antall stemmeberettigede fremmøtte:
Antall observatører (Teams):

30
3

Referent:
Knut Oppegaard

Saksliste
1 Velge møteleder og to representanter til å underskrive protokollen
Møteleder:
Hans Chr. Bjørkto
Underskrift protokoll samme med møteleder:
Gerd Mejlænder-Larsen
Tom Myhre
Enstemmig valgt.

2 Godkjenne innkallingen til årsmøtet
Godkjent.

3 Behandle DFV sin årsberetning
Styrets leder gikk gjennom høydepunktene i årsberetningen:
• 2-delt kontingent der hytteeiere som betaler løypekjøring via Miljøringen har en levere
kontingent der andel til løypekjøring er trukket ut
• Avtaler om fiskevann
• Nytt medlemssystem
• Sponsoraktiviteter og salg til medlemmer
• Medlemsverving
• Synlighet og gode tilbud til medlemmene
Orienteringen ble godkjent.

4 Behandle DFV sitt regnskap i revidert stand
Kasserer gikk gjennom regnskapet. DFV har stabil og god økonomi. Revisors beretning som er
uten merknader, ble referert. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

5 Behandle innkomne forslag
Forslag om bevilgning av kr 150.000 til gapahukprosjekt vedtatt.
Styreleder informerte om innkommet forslag om vedtektsendring som var innkommet etter fristen.
Forslaget vil kunne bli behandlet på neste årsmøte.
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6 Fastsette kontingenten
Godkjent.
Kontingenten opprettholdes på kr 1250.

7 Vedta DFV sitt budsjett
Godkjent som fremlagt.
Kasserer redegjorde også for nytt medlemssystem som er under innføring. Alle medlemmer vil motta
nærmere informasjon om dette om kort tid. Individuelle medlemmer vil også bli fakturert via dette
systemet om kort tid.
Medlemmer som har medlemskap via lokal hytteforening, kan også benytte systemet uavhengig av
hvordan kontingenten kreves inn.
Det kom spørsmål fra salen knyttet til tidspunkt for innkreving av medlemsavgiften, spesielt fra
individuelle medlemmer. Det kan være hensiktsmessig å kreve inn medlemsavgiften noe tidligere enn
det som har vært praksis. Styret tar med detter videre. (Det er også slik at nytt medlemssystem gir
muligheter for andre betalingsmuligheter enn det som har vært praksis tidligere, f.eks Vipps).

8 Informere om satsningsområder i DFV sin handlingsplan
Styrets nestleder informerte om hovedpunktene fra handlingsplanen.

9 Valg
9.1 Styreleder
Som leder ble enstemmig valgt:
Odd Nymark (HUA)

9.2 Styremedlem(mer)
Som styremedlemmer ble valgt:
Odd Christian Krohn (Flåtajuvvegen)
Kate Helen Fornstedt (Tunlia)
Brit Andersen Stensgaard (Berglie)
Knut Oppegaard (Vasstulan)

9.3 Revisor
Som revisor ble enstemmig gjenvalgt:
Arild Breivold – Dagalifjell hyttegrend
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10 Valgkomite
Styrets innstilling til nytt medlem til valgkomite:
Jan Bruserud (Berglie)
Kandidat foreslått fra salen:
Marius Nilsen (HUA)
Det ble bedt om skriftlig avstemning. Resultatet ble:
Marius Nilsen – 5 stemmer
Jan Bruserud – 23 stemmer
Jan Bruserud er nytt medlem i valgkomiteen for 2 år
Møtet hevet kl 1600.
Utgående styremedlemmer ble takket av etter møtets formelle del.

Torsetlia, 15. april 2022

Hans Chr. Bjørkto (sign)
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Gerd Mejlænder-Larsen (sign)

Tom Myhre (sign)
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