
Skjærgårdspark Velforening er nå registrert i Enhetsregisteret og har fått eget
organisasjonsnummer og egen bankkonto

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets orientering om arbeidet med å registrere
foren ingen i Enhetsregisteret.

Årsmøtet godkjente at Velforeningen vil kun være / opptre som kasserer for

sameieforeningen, med rett til på vegne av sameieforeningen å inneha og disponere

bankkonto samt innkreve årlig service- og vedlikeholdsavgift eller andre nødvendige
innbetalinger samt foreta utbetalinger.

Årsmøtet var enig i at et medlem nevnt i Velforeningens vedtekter $ 4, tilsvarer en

andel i henhold til sameieavtalen, slik det ble besluttet i det ekstraordinære årsmøtet.

Dette betyr at beslutningene på årsmøtet, tas som tidligere hvoretter hver andel har en
stemme.

8. Styrets budsjettforslag for 2013
Styrets forslag til budsjett for 2013 ble fremlagt av Henning Madsen. Grunnet
avsetninger til oppussingsprosjektet på samlet NOK 450.000,- og gir budsjettet et

negativt resultat på NOK 439.725,- som dekkes av egenkapital som pr. 01 .01 .2013 er

på NOK 638.453,-.

Vedtak: Årsmøtet tok styrets budsjettforslag til orientering med et negativt resultat på

NOK 439.725,- for forretningsåret 2013. Underskuddet hentes frafri egenkapital.

9. lnnkomne forslag
Det var innkommet 17 forslag fra Steinar Fasting, hytte nr 12 i henhold tilfristen.
Det ble fra årsmøtet foreslått at; "lnnkomne forslag fra Steinar Fasting oversendes
styret uten realitetsbehandling. Styret velger selv hvilke forslag de vil arbeide videre
med og står fritt til å velge hvilke forslag de vil forkaste."

Fasting hevdet at forslaget er i strid med sameierloven at hans forslag ikke behandles,
og at det ikke voteres over hvert enkelt forslag.
Vedtak: Mot 3 stemmer bestemte årsmøtet at; "lnnkomne forslag fra Steinar Fasting
oversendes styret uten realitetsbehandling. Styret velger selv hvilke forslag de vil
arbeide videre med og står fritt til å velge hvilke forslag de vil forkaste."

10.Valg

3 av styremedlemmene er ikke på valg.

Vedtak: Per Otto Furuseth og Åse Dyrstad ble gjenvalgt som styremedlemmer. I tillegg

ble Håvard Stenberg innvalgt som et syvende styremedlem. Alle med en funksjonstid

på 2 år.


