
                             Årsmøte 2013.

Dato : 26 juni 2013, kl 19:00.
Sted : Slettaelva Grendehus.

Tilstede fra styret : Øivind Vassbotn ( leder), Marit Arnes ( sekretær), Lisbeth Klausen , Gunnar 
Davidsson, Frank R Hansen.
Dessuten møtte : Bjørn Sælen ( revisor ), Liv Heggelund ( utleieansvarlig), Guri Anne Nilsen ( ny 
representant). 
Forfall : Siv Jenssen (ny styrerepresentant) , Harry Arne Haugen ( ny styrerepresentant) og Hege 
Hausner (ny  varastyrerepresentant).

Dagsorden :

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling.
3. Godkjenning av fremmøtte representanter.
4. Valg av møteleder
5. Valg av møtereferent.
6. Valg av to til å underskrive protokollen.
7. Behandle innkommende saker til sakslisten.

 

Saksliste:

1. Årsberetning 2012.
2. Regnskap 2012
3. Budsjett 2013.
4. Valg av nytt styre- 3 nye representanter skal inn i styret.
5. Innkomne saker og avtale om forretningsførsel.

Øivind åpnet møte og ønsket velkommen  til årsmøtet i Slettaelva Grendehus SA , 2013.
Øivind ble valgt som møteleder og Marit ble valgt som referent.
Lisbeth ble valgt til å underskrive protokollen sammen med Øivind ( leder).

Marit Arnes ( sekretær) og Øivind Vassbotn ( leder ) og Jon Sveinung Storvollen (teknisk 
ansvarlig) har sittet ut sin periode og går ut av styret. Kari Lydersen( vara) går også ut av styret 
nå.
Nye personer inn i styret er Hege Hausner ( vara) , Siv Jenssen og Guri Nilsen. Det nye styret 
konstituerer seg over helga.

I perioden april 2012- april 2013 har det vært avholdt 3 styremøter og 2 ekstraordinære årsmøter.

Slettaelva Grendehus skiftet firmanavn til Slettaelva Grendehus SA ( mot tidligere AL).



Enkelte av Grendehusets vedtekter ble  endret  14.11.12 for å tilpasses seg den nye loven for
Samvirke etter krav fra Foretaksregisteret.. De nye vedtektene for Slettaelva Grendehus SA 
ligger i protokollen.
Protokoll føres etter hvert møte .

Av større ting som er gjennomført i 2012 kan nevnes at vannlekkasjene fra taket  er stoppet. 
Gradsrennene på taket er reparert. Taket skal nå befares en gang i året, for å se om stein skal 
skiftes ut.

Ny webside er tatt i bruk og presenterer huset på en bedre måte.

Utleie av huset for 2012 har vært jevnt utover året. Utleie prisen på huset er gunstig og vi har 
kapasitet for å leie ut mer. 
Vi skal fortsatt være rimelige aktører i markedet og ikke konkurrere med det profesjonelle 
markedet i byen.
Grendehusets medlemmer står fortsatt for 80% av leien. Leien for medlemmer er svært gunstig 
og styremedlemmer leier til halvparten av prisen.

Vi har hatt en nedgang i innbetalte andelsavgifter . 
Grendehuset hadde budsjettert med andre inntekter på kr 50.000,- som ikke ble realisert. Dette 
var penger som vi ønsket å øremerke til oppgradering av huset.
Huset trenger mer vedlikehold. Ventilasjonssystemet trenger en oppjustering.

Vi leier ut til Sportsklubben og har fortsatt en del leie utestående. Dette må følges opp.

Driftsresultatet for 2012 er bedre enn for 2011. Dette er vi fornøyd med.
Fortsatt står vi oss godt økonomisk, men ønsker et større engasjement for huset i nærområdet, slik 
at medlemmene betaler inn  andelsavgiften. 
Det kan virke som om ikke alle er klar over at de eier en andel av Grendehuset- og at det faktisk 
er en berikelse for området Slettaelva å ha et slikt hus.
Kanskje kan Grendehuset bli et utgangspunkt for større engasjement i nærområdet, f.eks 
Slettaelva leker, Kjølenløp, søndagskafe  etc.

Bjørn Sælen redegjorde for regnskapet for 2012.
Det går bra, men vi må ta høyde for at bygningsmassen blir eldre og må vedlikeholdes. Dette 
koster.
Grunnen til at det står underskudd på huset i regnskapsbudsjettet skyldes avskrivninger. Dette kan 
virke litt forvirrende, men skyldes at verdien er såkalt bokført verdi og ikke reell verdi.
Dvs at regnskapet blir teoretisk.
Det vil ikke være en fordel å stå med et stort overskudd.

Vi er forpliktet til å følge regnskapsloven ( for SA), men er ikke pliktige til å sende inn regnskap 
for å få det revidert.
Avskrivninger som gjøres kan være til husfond. 

Regnskapet er godkjent og Bjørn Sælen har revidert regnskapet i henhold til god regnskapsskikk.



Årsmøtet har godkjent vedtak som er gjort.
Driftsregnskapet for Slettaelva Grendehus SA  er godkjent og budsjettet 2013 for Slettaelva 
Grendehus SA er godkjent av årsmøtet.

Valg av nytt styre, siden 3 representanter takker for seg..
Frank og Lisbeth er på valg neste år.

Tromsø, 5 juli 2013

 Marit Arnes ( sekretær ) 

 


