Sameiet Kvina Elveeierlag
Org.nr: 911 980 231

Årsmøtereferat 2019
.
Dato: TIRSDAG 30.APRIL
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 andeler representert.
Innkalling, saksliste og fullmakter godkjent.

2:

Jan Rob ble valgt til møteleder.

3:

Randulf Øysæd ble valgt til protokollfører.

4:

Tone H og Randulf Ø ble valgt til tellekorps.

5:

Kjell Ivar Netland og Jan Kåre Rafoss ble valgt til å underskrive protokollen.

6:

Styrets årsmelding og revidert regnskap ble godkjent.. Vedrørende årsmeldingen ble det
påpekt at styrets medlemmer skal listes opp. Vedrørende regnskap ble det besluttet at det
på driftskonto skal innestå minimum kr 100.000 til enhver tid som buffer.

7:

Fiskereglene for sesongen 2019 ble vedtatt. Uendret fra 2018.

8:

Årsavgiften for 2019 ble vedtatt til 30% av brutto kortomsetning.

9:

Godtgjørelse for tillitsvalgte samt revisor er som før, ingen godtgjørelse utover statens
satser for bilgodtgjørelse.

10:

Budsjett for 2019 ble gitt styret fullmakt til å utarbeide.
Ingen innkomne forslag å behandle.

11:

Valg av styre:
På grunn av at anadrom strekning vil bli utvidet med 13 nye fiskerier (ca 8 km) når
laksetrappen blir bygget, er det lovpålagt å innlemme disse i forvaltningslaget.
Det ble derfor besluttet å velge styre for 1 år for å gjøre for å kunne plass til representanter
for øvre del. Det vil kreve vedtektsendring i forbindelse med denne prosessen, Styret skal
lage forslag til reviderte vedtekter for forvaltningslaget.

Til styre ble valgt:
Leder: Randulf Øysæd
Nestleder: Jan Kåre Rafoss
Medlem: Arve Wang
Medlem: Per Arne Netland
Medlem: Arnold Egeland
Leder og nestleder i fellesskap utfører den daglige ledelsen av laget.

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 2100

Kvinesdal 1.5.2019

Jan Kåre Rafoss

Sign.

Kjell Ivar Netland

Sign.

