REFERAT FRA ÅRSMØTE I SOON VISION,
Catosenteret, torsdag 26. april 2018
Saker
1. Konstituering
1.1. Godkjenning av innkalling
Styrets forslag: Innkallingen godkjennes
Vedtak: Innkallingen godkjent
1.2. Godkjenning av dagsorden
Styrets forslag: dagsorden godkjennes
Vedtak: Dagsorden godkjent
1.3. Fastsettelse av stemmetall
13 stemmeberettigede, hvorav 1 fullmakt
2. Valg av:
2.1. Dirigent
Vedtak: Tor Arne Kjærnsmo (leder) valgt som dirigent
2.2. Referent
Styrets forslag: Henning Fleisje Andreassen
Vedtak: Henning Fleisje Andreassen valgt som referent
2.3. Tellekorps
Vedtak: Morten Børud valgt som tellekorps
2.4. 2 medlemmer til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder
Vedtak: Eivind Pytterud og Finn Jakset valgt
3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2017
Styrets forslag: Årsberetningen og årsregnskapet for 2017 godkjennes
Vedtak: Årsberetningen og årsregnskapet for 2017 godkjent
4. Fastsette rammer for styrets godtgjøring for 2018 og revisors godtgjøring for foregående år
Vedtak: Ramme for styrets godtgjøring settes til kr. 80.000 for 2018. Revisors godtgjøring
etter faktura er godkjent.
5. Valg
Valgkomiéens innstilling:
Styreleder:
Tor-Arne Kjærnsmo
Nestleder:
Kristin Kramås
Styremedlem:
Kaare Knudsen
Styremedlem:
Monica Lien Kjønsø

Gjenvalgt for 2 år
ikke på valg
Gjenvalgt for 2 år
Gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:
Morten Børud
Varamedlem 1: John Chr. Paulshus
Varamedlem 2: Stein Roger Jørgensen
(Varamedlem 3 utgår)
Valg av medlem til valgkomitéen
Medlem 1:
Ken Sletner
Medlem 2:
Håvard Sommernes

ikke på valg
ikke på valg
Gjenvalgt for 2 år

gjenvalgt for 1 år
valgt for 2 år

Alle valg gjennomført ved akklamasjon
Valg av revisor
Forslag, ny revisor: Son Revisjon AS.
Vedtak: Son Revisjon AS valgt som ny revisor
6. Behandle innkomne forslag til saker
Styret foreslår enkelte mindre endringer i vedtektene.
- §3, 2. setning: «Selskapet» endres til «Foretaket»
«Selskapet kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet»
- §4, siste setning vedr oppsigelsestid/utmelding: Fjerne «regnet fra første dag
påfølgende måned»
- §6, første setning: Fjerne «fra ordinært årsmøte i 2015»
- §6: fjerne fjerde og femte setning: «For å sikre god kontinuitet tilstrebes det å la
halvparten av styremedlemmene/varamedlemmene bli valgt hvert sitt år. Årsmøtet
kan velge kontrollkomité for foretaket»
- §6, sjuende setning: Endre valgkomitéens innstilling fra tre uker til to uker før ordinært
årsmøte.
- §7, tredje setning: Ekstraordinært årsmøte holdes når (…) minst en tredjedel av
andelseierne skriftlig krever det. Endres fra en tredjedel til en tiendedel.
- §7, sjette setning: «infokanal» fjernes
- §7: frist for saker til årsmøtet endres fra tre til to uker før årsmøtet, slik at de kan komme
inn i sakspapirene som sendes ut senest en uke før årsmøtet.
Vedtak: Alle endringsforslag godkjent
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