Styrets saker til årsmøtet 11.02.2013
SAK 1

Vedlikehold - Fellesområder
Styret ønsker å opprette en egen «vedlikeholdsgruppe» som skal bestå av 4 personer. Denne
gruppa vil ha eneansvaret for klipping av fellesområder og rydding av kratt og buskas rundt
friområdene etter behov, utover dugnader.
Årsaken til at styret ønsker å opprette en slik gruppe, er både fordi grendelagets utstyr blir
raskere utsatt for slitasje og ødeleggelse ved mange brukere og fordi det svært ofte blir lengre
opphold på klippingen av fellesområdene. Unødvendig slitasje øker vedlikeholdskostnadene
til grendelaget.
For å ha kontinuitet i gruppa, vil styret at det velges 2 personer for 1 år og 2 personer for 2 år,
deretter velges det 2 personer årlig slik at det alltid vil sitte 2 erfarne personer.
Denne gruppen vil ha en total kompensasjon årlig på kr. 6000,-, fordelt likt mellom
deltakerne.
Hvis Sak 1 ikke blir godkjent eller at gruppa ikke blir etablert, vil tidligere ordning med
klippeliste innføres for 2013 som normalt med rundgang per medlem.
Vedtak __________________

SAK 2

Vedtektsendring
§ 7.3
Pr. 25.07.2001
7.1 Årsmøtet behandler:
 Årsmelding
 Revisorbekreftet regnskap
 Innkomne forslag
 Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetter kontingent
 Valg av:
- leder
- en kasserer
- to styremedlemmer
- ett vara medlem
- to revisorer
- Miljøgruppe (ett styremedlem + en på valg)/eventuelle andre komiteer.
§ 7.3
Pr. 11.02.2013
7.2 Årsmøtet behandler:

 Årsberetning

 Revisorbekreftet regnskap
 Innkomne forslag
 Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetter kontingent

 Valg av:
- 2 revisorer til fast verv, til enten egen eller årsmøtets oppsigelse
- Andre komitéer/grupper)
Vedtak __________________

SAK 3

Vedtektsendring
§ 10.1
Pr. 25.07.2001
Grendelaget ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret
konstituerer seg selv. Vara medlemmer kan møte på samtlige styremøter.
§ 10.1
Pr. 11.02.2013
Grendelaget ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret
konstituerer seg selv. Vara medlemmer kan møte på samtlige styremøter.

Styret skal bestå av følgende:
- Styreleder
- Kasserer
- Sekretær
- 1 styremedlem
- varamedlem
Vedtak __________________

SAK 4

Godtgjørelser i henhold til § 10.7
Dersom styremedlemmene skal motta godtgjørelse for utførelsen av vervet, skal
godtgjørelsen fastsettes av årsmøtet med virkning for kommende styreperiode.
Styret ønsker å gjøre verv og deltakelse i driften av grendelaget mer lukrativt og legger frem
følgende forslag om godtgjørelser for følgende stillinger i kommende periode:
Kasserer:

Kr. 3900,-

Vedlikeholdsgruppe: Kr. 6000,- totalt, fordelt på antall deltakere
Godtgjørelse utbetales til medlemmets bankkonto i desember.
Vedtak __________________

