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Innkalling årsmøte 2019   

Sørfugløy velforening 
 

Ungdomshuset lørdag 8.juni 2019 kl. 13.00 
 

 
 

 

 

 

Saksliste; 
 

1. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til underskriving av protokoll 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

3. Godkjenning av årsberetning 2018 (Vedlagt dokument)   

 

4. Godkjenning av regnskap 2018 (legges fram på årsmøte) 

 

5. Budsjett 2019, (Vedlagt dokument) 

 

6. Arbeidsplan 2019, (Vedlagt dokument) 

 

7. Medlemskontingent regulering. 

 

8. Innkommen sak fra Kåre Arntzen, ang tidspunkt for avholdelse årsmøte. 

 

9. Innkomne saker fra Oddvar Ingebrigtsen 

a) Ang. velforeningens engasjement når det gjelder den nye lokalruten i Gildeskål. 

b) Tidspunkt for avholdelse årsmøte. 

c) Økonomisk støtte til aksjonsgruppen for gjenopprettelse av båtrutene i Gildeskål 

 

10. Valg 
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Sak 1; Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til underskriving av protokoll 

Forslag framsettes i møte 

 

Sak 2; Godkjenning av innkalling og saksliste 
Forslag til vedtak; Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 3; Gjennomgang av Årsberetning 2018    

Forslag til vedtak; Årsberetning 2018 godkjennes. 

 

Sak 4; Gjennomgang av Regnskap 2018 

Forslag til vedtak; Regnskapet 2018 godkjennes. 

 

Sak 5; Budsjett 2019 

Forslag til vedtak; Budsjett 2019 godkjennes. 

 

 Sak 6; Arbeidsplan 2019 

Forslag til vedtak; Arbeidsplan for 2019 vedtas. 

 

Sak 7; Medlemskontingent regulering 
Forslag til vedtak; Medlemskontingenten holdes uendret. 

 

Sak 8; Innkommen sak fra Kåre Arntzen, ang tidspunkt for avholdelse årsmøte. 

Styret ønsker å forholde seg til dagens vedtekter og til det som er mest formålstjenlig for den praktiske 

driften av velforeningen, derfor ønsker ikke styret å endre på dagens praksis.  

Styrtet foreslår derfor at dagens praksis opprettholdes. 

 

Sak 9; Innkomne saker fra Oddvar Ingebrigtsen 

 

a) Ang. velforeningens engasjement når det gjelder den nye lokalruten i Gildeskål 

Forslag til vedtak; Informasjon gis på årsmøte 
 
        b)  Tidspunkt for avholdelse årsmøte. 

 Styret ønsker å forholde seg til dagens vedtekter og til det som er mest formålstjenlig for den                  

praktiske driften av velforeningen, derfor ønsker ikke styret å endre på dagens praksis.                    

Styret foreslår derfor at dagens praksis opprettholdes. 

b) Søknad om økonomisk støtte til «Aksjonsgruppen for gjenopprettelse av båtrutene i         

Gildeskål                                                                                                                                                   

Saken fremlegges på møte. 

Sak 10; Valg 
Valgkomiteens innstilling blir framsatt på møte. 

 

Styret i 

Sørfugløy velforening 
 

 
 


