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Årsmøte  

Sulitjelma Hytteforening 
5. april 2012 kl 17.00 på Skihytta 

25 personer møtte 
 

Saksliste: 
1. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen. 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 
4. Kontingentfastsettelse 
5. Valg 

 
Sak 1. 
Tore Okkenhaug ble valgt til møteleder og Arne Kr. Mathisen ble valgt til sekretær 
Bjørnar Åsen og Jan Per Mattson ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
Sak 2. 
Årsberetningen ble opplest og enstemmig godkjent. Spørsmål fra ett medlem om hvorfor styret ikke hadde 
kontaktet Fauske Kommune angående bedring av snøbrøytingen for hytteeiere som parkerer i Grønli. Det 
ble svart at styret i møte den 28.9.2011 vedtok og ikke kontakte kommunen i denne saken. 
Årsaken var at det var så få av hyttemedlemmene som soknet til Furuhaugen - Skorta området, at styret 
mente man skulle prioritere saker som angikk majoriteten av medlemmene. 
Noe mer meningsutveksling om dette, hvorpå årsmøtet var enig i at man først fulgte opp at det kom på 
plass tilstrekkelige parkeringsplasser fra Daja til Jakobsbakken. Seinere kunne man så ta opp spørsmål om 
forbedringer i andre områder.  
 
Sak 3. 
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.  
 
Sak 4. 
Styret foreslo samme kontingent. Kr 200 i kontingent for 2012 ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 5. 
Odd A. Lund la på vegne av valgkomiteen frem forslag på valg av nytt styre mm. 
Det nye styret ser da slik ut: 
 
Leder:  Tore Okkenhaug Valgt for 2 år, hvor av 1 år som leder (på valg ved årsmøtet i 2014) 
Nestleder:  Asbjørn Olsen  Valgt for 1 år (på valg ved årsmøtet i 2013) 
Kasserer: Kari Paulsen Breimo Valgt for 2 år (på valg ved årsmøtet i 2014) 
Sekretær: Arne Kr. Mathisen Ikke på valg (på valg ved årsmøtet i 2013) 
Styremedlem: Torny Pedersen  Valgt for 2 år (på valg ved årsmøtet i 2014)  
   
Vararepresentanter: Oddbjørn Paulsen og Per Rekkedal    Valgt for 1. år 
Valgkomite:  Kristian Amundsen (leder), Wenche Spjelkavik, Odd A. Lund Valgt for 1. år 
 
Revisorer:  Kari Johansen og Irén Tverrå     Valgt for 1. år 
 
 
Arne Kr. Mathisen    Sign. ____________________ Sign. ____________________ 
referent        


