Sameiet Kvina Elveeierlag
Org.nr: 911 980 231

Årsmøtereferat 2018
.
Dato: fredag 4.mai
Klokkeslett: 1900
Sted: Kvinesdal JFF klubbhus, Hetleskei
Saker behandlet:
1:

Godkjenne innkalling, saksliste, fullmakter samt registrere fremmøte.
Årsmøte ble satt på Hetleskei kl 1900 med 122 av 318 andeler representert.
Innkalling, saksliste og fullmakter godkjent.

2:

Henning Sindland ble valgt til møteleder.

3:

Randulf Øysæd ble valgt til protokollfører.

4:

Alf Rafoss og Sverre Meyer Knutsen ble valgt til tellekorps.

5:

Henning Sindland og Randulf Øysæd ble valgt til å underskrive protokollen.

6:

Styrets årsmelding og revidert regnskap ble godkjent..

7:

Fiskereglene for sesongen 2018 ble vedtatt med følgende tillegg under pkt 7
Fredningssoner:
« Fiskeforbudet gjelder hele elvestrekningen i Ramndalen.»

8:

Årsavgiften for 2018 ble vedtatt til 30% av brutto kortomsetning.

9:

Godtgjørelse for tillitsvalgte samt revisor er som før, ingen godtgjørelse utover statens
satser for bilgodtgjørelse. Styret ble bedt om å utrede godtgjørelse i laget til neste årsmøte.

10:

Budsjett for 2018 ble vedtatt.
Følgende innkomne forslag ble behandlet i forbindelse med budsjett:
a) Prosess for å innlemme medlemmer i utvidet anadrom strekning ovenfor Rafossen med
tilhørende vedtektsendring vedtatt. Det ble vedtatt å bevilge inntil kr 25.000 til prosjektet.
b) Arbeid med å justere gytebestandsmål for Kvina ble vedtatt.
Det ble vedtatt å bevilge inntil kr 25.000 til prosjektet.
c) Det ble enstemmig vedtatt å gi fullmakt til styret for å forhandle evt. gjenoppta saken med

erstatningsskjønn mot Kvinesdal Kommune vedrørende utvidelse av promenaden tidlig 90tall. Det ble vedtatt mot 14 stemmer å bevilge inntil kr 25.000 til prosjektet.

11:

Valgkomiteens forslag til valg på styre ble vedtatt med følgende resultat:
Leder for 1 år: Jan Kåre Rafoss
Styremedlem Arnold Egeland med varamedlem Tom Stakkeland valgt for 2 år.
Styremedlem Per Arne Netland med varamedlem Kjell Ivar Netland valgt for 2 år.
Til valgkomite ble valgt:
Leder Georg Svindland
Medlem: Jan Rob
Medlem: Kjell Ivar Netland

Utsendinger til og medlemmer til eventuelle fagutvalg og komiteer avgjøres av styret.

Som revisor ble valgt:
Sverre Meyer Knutsen

Årsmøte avsluttet kl 2130

Kvinesdal 6.5.2018

Henning Sindland

Sign.

Randulf Øysæd

Sign.

