LESJASKOG HEIMRAST
Organisasjonsnummer 913 000 897
PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2018 10.04.2019.
1. Åpning.
På grunnlag av innkalling av 27.03.2019 ble årsmøte i Lesjaskog Heimrast åpnet av styrets leder
Knut Krokrud den 10.04.2019 kl. 21.00 på Kafe Lunt, Bjorli.
Følgende var til stede ved møtets begynnelse: Stein Inge Bjorli, Torgeir Nordgård, Harald
Nystuen, Aslak Enstad, Steinar Skotte, Håvard Torsgård, Hans Enstad, Kjetil Espeseth, Per G
Stavem, Hallvard Nordsletten, Tor Kjell Torsgård, Tore Hemli, Petter Skotte, Elise Skarphol,
Hallvard Doseth, Per Michael Thøring, Eivind Bakken, Frank Mølmen, Gro Mølmen, Jørn Sæther,
Knut Krokrud, Edin Rånå, Elisabeth Kjønsletten, Harald Rønningen, Arild Mølmshaug, Øyvind
Mølmen
Følgende fullmakter ble godkjent: Karl Ø til Jørn S, Amund Bj til Harald, John Bj til Elisabeth, Dag
E til Gro, Laila B til Aslak, Ingunn E til Hans, Per-Øven til Knut, Mikal M til Øyvind M.
Totalt antall stemmer årsmøtet ble opptalt og oppgitt til å være 34, herav 8 fullmakter.
I tillegg møtte: Per I Skotte, Vegar Amundsen, Arnfinn Lislien.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling til årsmøte m/ sakspapirer er lagt ut på heimesida, og årsmøtet er kunngjort ved
plakater på Bjorli, Lesjaskog, Lesjaverk og annonse i GD og Vigga.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling, og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.
3. Valg av møteleder og protokollfører.
Som møteleder ble Knut Krokrud valgt. Som protokollfører ble Arnfinn Lislien utnevnt, og til å
undertegne protokollen sammen med møteleder ble Elise Skarphol og Håvard Torsgård valgt.
4. Styrets beretning.
Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Dato for ekstraordinært årsmøte ble
avholdt 28 juni (ikke juli). Det fremkom ingen vesentlige innvendinger og årsmeldingen ble
enstemmig godkjent.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble lest, andre
spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble resultatregnskapet og
balansen fastsatt enstemmig.
Disponering av overskudd: overføres egenkapitalen, blir utbetalt til eierne i sameiet høsten
2019 slik tidligere praksis har vært.
6. Valg.
Ble ledet av Torgeir Nordgård.
Styremedlemmer på valg for 3 år: Knut Krokrud, Eivind Bakken (tar ikke gjenvalg).
Valg : Valgkomiteens forslag Per Øven Øverli og Jørn Sæther, vedtak: begge enstemmig valgt
Valg : 1. vara til styret, valgkomiteens forslag Aslak Enstad
vedtak: enstemmig valgt
2. varamann til styret, Gro Irene Mølmen enstemmig valgt.
Formann for ett år: valgnemdas forslag: Jørn Sæther, «benkeforslag»: Frank Mølmen.
Jørn Sæther trakk så sitt kandidatur til formannsvervet, og Frank Mølmen ble enstemmig valgt.
Styret forslag om to års fravalg av revisor ble enstemmig godkjent.
Medlem i valgnemda for tre år: Lars Erik Bjølverud

Styret i Lesjaskog Heimrast 2019 (funksjonstid i parentes):
Formann (19): Frank Mølmen
(18-19-20)
Styremedl: Stein Inge Bjorli
(17-18-19)
Hallvard Doseth
(17-18-19)
Per Øven Øverli
(19-20-21)
Jørn Sæther
(19-20-21)
Vara 1
Aslak Enstad
(19)
Vara 2
Gro Irene Mølmen (19)
Revisorer:
Valgnemd:

Fravalgt revisorer (19-20)
Harald Nystuen, Amund Bjølverud, Lars Erik Bjølverud.

7. Forvaltning:
Styret ønsker å fortsette å formidle noen jaktpakker til jegere med «god» betalingsevne før
ordinær trekking av de andre jaktkortene.
Småviltjakt styret foreslår å videreføre begrenset jakt på rype til høsten etter samme mal som i
fjor, og nå synes bestanden av rype å være god, skulle kanskje vært registrering av rype igjen.
Hyttene er satt i god stand og kan gjerne brukes mer. Hytte i Mølmsbotn ferdigstilles i løpet av
året.
Bru over Merri skal ordnes til sommeren, åser kjøres inn i vår, bruke stein som tidligere til
dekke.
8. Innkomne/ orienterings-saker:
a) Regnskap hytte i Mølmsbotn ble framlagt og formannen orienterte om arbeidet
b) Bru over Sandåe, årsmøtet mener styret må arbeide videre for å realisere dette, søke
kommune/ vernemyndighet om godkjenning.
c) disponering av overskudd, formannen orienterte om praksis med å betale årets overskudd til
sameierne høsten etter.
Andre saker som ble diskutert)
-festenr på hytter i heimrastens område, arbeid pågår her henger det meste på kommunen
med opprettelse av gnr/ bnr for heimrasten og deretter festenr på hyttene.
-jakterstatning i balansen, årsmøtet ønsker at styret skal undersøke nærmere hva som er
kriteriene for disse to postene, og legge det fram på neste årsmøte.
Årsmøtet ble deretter hevet ca kl 22.00
Bjorli , 10.04.2019
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