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LJOSLAND 1041 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 
Styret i Ljosland Vest Velforening innkaller med dette alle medlemmer til årsmøte: 

Møtested:  Varmestua, Ljosland Skisenter 

Dato og tid:  Lørdag 5. oktober kl. 16.00  - 18.00 

 
I forbindelse med årsmøtet har styret invitert områdeforvalter Jørn T. Haug fra Setesdal Vesthei -
Ryfylkeheiane Landskapsvernområde (SVR). Han vil fortelle om SVR’s virksomhet og den betydning 
landskapsvernområdet har for ulike aktiviteter på Ljosland. 

Før årsmøtet vil Lars Westbye fra Løypeutvalget fortelle om status i prosjektene med utbedring av 
løypenettet, etablering av gapahuk med Farvatnet osv. 

Tidsplanen er som følger: 

16.00:  Orientering fra Løypeutvalget ved Lars Westbye 
16.15:    Årsmøte 
17:00 Orientering fra SVR v/ Jørn T. Haug  
 
For selve årsmøtet er det følgende dagsorden: 

1. Opptelling av antall stemmeberettigede og fullmakter. 
2. Valg av møteleder. 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
4. Valg av referent og 2 personer til å signere protokollen. 
5. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning (vedlegg 1). 
6. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet  (vedlegg 2) 
7. Søknad fra Løypeutvalget om bidrag til utbedring av løyper (vedlegg 3) 
8. Orientering om bruk og vedlikehold av veinettet 
9. Orientering om planer for etablering av nye parkeringsplasser (vedlegg 4) 
10. Fastsettelse av budsjett for 2019/2020, (vedlegg 5) 
11. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsavgift. 
12. Valg av styremedlemmer.  

 
Ad. Pkt. 9:  
Anders Emanuelsen går ut av styret og det skal velges et nytt styremedlem og evt. et varamedlem. 

Foreslåtte kandidater til nytt styremedlem og varamedlem: 
Idar Kristoffersen (nåværende varamedlem), Bente Fjellestad, Bergehomman 34, 
Turid Breistøl, Myrslåttveien 20, Birger Tvedt, Øvre Ørnefjellveien 25, Johnny Drange, 
Farvassnuten 15 

Medlemmer kan være representert på årsmøtet gjennom fullmakt. Skriftlig fullmakt må i så fall 
leveres til styret senest ved årsmøtets start, jfr. vedlegg.  

Vel møtt! 

Styret i Ljosland Vest Velforening 



 
 

 
FULLMAKT: 

 

Undertegnede: ________________________________________ (blokkbokstaver) er eier av hytte:  

________________________________ (vei, nr).  

 

Jeg gir herved _____________________________  (blokkbokstaver) fullmakt til å stemme på 
mine vegne i alle saker som skal opp til avstemning under årsmøtet i Ljosland Vest Velforening den 
05.10.2019. 

Dato: 

 

____________________________________  

(sign.) 

 


