Protokoll til årsmøte 2021 for Etterstad kolonihager
Organisasjonsnummer: 988192465
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 24. mars kl. 09:00 til 10. april kl. 09:00.
Antall deltagere: 50.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:
1. Åpning og konstituering
Er møtet lovlig innkalt?
Møtet skal varsles ære øker før møtet.
Endelig innkalling med saksliste skal vure klar senest en ,ke før møtetD og sendes ,t
sammen med sakspapirer.
Sessverre kom innkallingen litt for seintD da ikke alle papirer var klare tidsnok. Sette
beklager viD og vi innser at vi her har et stort forbedringspotensial her.
yt"ret håper at årsmøtet allikevel kan godta detteD da møtet Iholder åpentI i to ,kerD og
det bør gi alle god tid til å sette seg inn i sakene.
Styrets innstilling
Nnnkallingen godkjennesD men st"ret tar med seg det tilbake at alt skal vure på plass før
de frister som er gitt.
Vedtak
Nnnkallingen godkjennesD men st"ret tar med seg det tilbake at alt skal vure på plass før
de frister som er gitt.
Antall stemmer for: 49
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: (ormalt %50)V
2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to til å undertegne protokollen
Palg av dirigentD referentD tellekorps og to til å ,ndertegne protokollen
Styrets innstilling
Sette er overÅødigD da s"stemet selv tar seg av disse f,nksjonene. 7rotokoll genereres
a,tomatisk ved møtets sl,tt.
Vedtak
3rsmøtet godtar de a,tomatiserte f,nksjonene s"stemet tilb"r. Sisse kan ikke
manip,leres.
Antall stemmer for: 4G
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: (ormalt %50)V
3. Styrets årsberetning
Ped foregående årsmøteD gjennomført i jan,ar 2021D ble årsmøtet av ,like gr,nner
besl,ttet permanent Å"ttet fra høst til vår. Sette er et overgangsårD og den perioden
som gjenstår fra siste årsberetning ble forfattet og fram til §1.12.2020D inkl,deres i
årsberetningen for 2021. Seretter vil beretningene nat,rlig følge kalenderåret.
Styrets innstilling
yom skissert over
Vedtak
3rsmøtet godtar at årsberetningen for 2021 inkl,derer avsl,tningen av 2020.
Antall stemmer for: 46
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: (ormalt %50)V
4. Innkomne forslag - endring av Driftsreglene §3 og §5.2
Forslag 1:
Hjelder: Endring av driftsreglene –§ og –5.2
Forslagsstiller: yt"ret
Forslag:
–§ Foreningen Etterstad kolonihager sine organer: 7,nkt § IPårmøtetI foreslås endret til
IBøstmøtetI.
–5.2 Bøstmøte - Palg: IB,sforvalterI foreslås satt inn som n"tt p,nkt 4.
Kegr,nnelse: Forrige årsmøte vedtok å endre regnskapsperioden til 1.1.O§1.12. Sette
medførte en rekke endringer i driftsreglene. yt"ret foreslår "tterligere to j,steringer som
en konsekvens av dette vedtaket. Endringen i –§ er en ren konsekvensj,stering. Palg av
h,sforvalter er ikke lenger spesiæsert i de reviderte driftsregleneD og st"ret foreslår å ta
inn dette som et p,nkt ,nder høstmøtet.
Styrets innstilling
yt"ret er forslagsstiller
Vedtak
Forslag 1:
Hjelder: Endring av driftsreglene –§ og –5.2
Forslagsstiller: yt"ret
Forslag:

–§ Foreningen Etterstad kolonihager sine organer: 7,nkt § IPårmøtetI foreslås endret til
IBøstmøtetI.
–5.2 Bøstmøte - Palg: IB,sforvalterI foreslås satt inn som n"tt p,nkt 4.
Kegr,nnelse: Forrige årsmøte vedtok å endre regnskapsperioden til 1.1.O§1.12. Sette
medførte en rekke endringer i driftsreglene. yt"ret foreslår "tterligere to j,steringer som
en konsekvens av dette vedtaket. Endringen i –§ er en ren konsekvensj,stering. Palg av
h,sforvalter er ikke lenger spesiæsert i de reviderte driftsregleneD og st"ret foreslår å ta
inn dette som et p,nkt ,nder høstmøtet.
Antall stemmer for: 46
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: (ormalt %50)V
5. Innkomne forslag - Endring av driftsreglene §4.2
Hjelder: Endring av driftsreglene –4.2
Forslagsstiller: yt"ret
Forslag:
–4.2 3rsmøtet O Sagsorden: 7,nkt G IFastsettelse av kontingenter og honorarerI foreslås
endret til IFastsettelse av kontingenter for påfølgende år og honorarerI.
Kegr,nnelse: (år tidsp,nktet for årsmøtet er endret fra høsten til vårenD er det ikke lenger
ent"dig om dette p,nktet refererer til kontingent for innevurende årD eller påfølgende
år. yt"ret foreslår at det spesiæseres at det gjelder for påfølgende år.
Styrets innstilling
yt"ret er forslagsstiller
Vedtak
Forslaget vedtas som framlagt.
Antall stemmer for: 4§
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: (ormalt %50)V
6. Fastsettelse av kontingent
Forslagsstiller: st"ret
Forslag: Rontingenten økes med 1 000 krD til G 000 kr pr år
Styrets innstilling
Wrdinur kontingent er ikke j,stert siden 201§. yt"ret ønsker at en økning skal skje gradvis
i takt med økte ,tgifter i samf,nnet. Set er ønskelig at hagen b"gger

opp mer kapital til å gjøre ,tbedringer og dermed kolonihagen i ordentlig stand til
glede for kolonister og besøkende. yt"ret foreslår å øke kontingenten til G 000DO kr og at
kontingenten j,steres oftere enn praktisert i dag.
Vedtak
yt"rets forslag vedtas
Antall stemmer for: §9
Antall stemmer mot: 6
Antall blanke stemmer: §
Flertallskrav: (ormalt %50)V
7. Fastsettelse av styrerhonorar
yt"rehonorarene har ikke blitt j,stert siden 2014. yt"ret ønsker dermed å j,stere opp
honorarene med 500 kr.
Sette gjør at st"releder har et honorar på 6 500kr med en ekstra godtgjørelse på 500
krD og resterende medlemmer har et honorar på 5 500kr
Styrets innstilling
yt"ret er forslagsstiller
Vedtak
Forslaget vedtas
Antall stemmer for: §G
Antall stemmer mot: 6
Antall blanke stemmer: §
Flertallskrav: (ormalt %50)V
8. Årsregnskap med revisors beretning
Ped foregående årsmøteD gjennomført i jan,ar 2021D ble årsmøtet av ,like gr,nner
besl,ttet permanent Å"ttet fra høst til vår. Sette er et overgangsårD og den perioden som
gjenstår fra siste årsregnskap ble forfattet og fram til §1.12.2020D inkl,deres i årsregnskap
for 2021. Seretter vil årsregnskapene nat,rlig følge kalenderåret.
Styrets innstilling
yom skissert over
Vedtak
3rsmøtet godtar at regnskap for siste del av 2020 inkl,deres i regnskap for 2021.
Antall stemmer for: 42
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: §
Flertallskrav: (ormalt %50)V

9. Budsjett for kommende sesong
K,dsjettet er i hovedsak det samme som presentert ved forrige årsmøte. yiden
regnskapsåret er litt lenger i år for å endre periodeD har løpende kostnader som strømD
forsikring og internett blitt j,stert opp slik at alle kostnader videre kommer i gjeldene
regnskapsår. N tillegg er lønnskostnaden til vasking økt noe siden det er trolig at det vil
vure behov for dette i år også.
Styrets innstilling
yom over
Vedtak
K,dsjettet vedtas som foreslått.
Antall stemmer for: §9
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: (ormalt %50)V
10. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
yt"releder: JolfOPidar

raal ohansen

yt"remedlem: Nda Sør,m

