Referat fra årsm øte i Vindøldalen velforening lørdag 31.
mansi 2018 hos Ove Magne Aasen i Vindøldalen.
5 personer møtte, alle fra styret.
SaK 1 Godkjenning ay innkalling

lnnkalling godkjent
Sak 2 Valg av møteleder
Forslag og valgt Elinor Bolme

Sak 3 Valq av refergnt og to til å underskrive protokollen
Forslag og valgt til referent: Elinor Bolme
Forslag og valgt til å signere protokoll: Kjersti Haugen og Oddvin Øverlid.
Sak 4 Arsmelding
Mndøldalen Velforening hadde i 2017 følgende aktiviteter:
Skirenn på Pebua påskeaften. 30 unger deltok og vifikk sponset alt av Coop
Mega Surnadal.
Fellestur til Eiterdalssetra 2. pinsedag. Lite oppmøte.
Fiskekonkinanse iVassdalen august. 12-13 stk, store og små var med. Og
fisken beit, i hvert fall hos noen. Grunneierne gav bort gratis fiskekort i premie.
Hjemmeside administreres av styremedlem Stig Wigum.
Arsmøte avholdt 18. november 2017.
Fotokonkurranse. Vinner ble Amelie Wigum.
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StyretavhoIdt1styremøtehvorfokuspåøktaktivitetfor@avVindøldalen

fremover var prioritert. Kommunikasjon utover dette har foregått på epost.
Sak 5 Reonskap

ffinAy.12.17var36266,.Foreningenhari2017hattminimaleutgifter,

da alle varer på påskeskirennet er sponset.
Medlemskoniigent erfortsatt 100 pr år, og vi hadde i2017 54 betalende medlemmer,
en økning på I stk.
Sak 6 lnnkomne saker
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er befaktelig dårligere. Stig Wgum tar en sjekk med
leverand ør av tienesten for å finne ut om det kan være noe å gjøre med
forholdene.
Bruktmarked for kjøp/salg av varer under bygginq Stig har o-Rprettgt en egen
side på hjemmesiåen hvor dette kan legges inn. Ellers anbefaler s§ret å bruke
facebooksiden som heter Vindøldalen til enkelt å kjøpe/selge diverse varer.

Sak 7 Valg
Leder: Ove Magne Aasen gjenvalgt for 2 år
Nestleder: Elinor Bolme ikke på valg (1 år igjen)
Sekretær: Stig Wgum gjenvalgt tor 2 år
Kasserer: DanielZwick ikke på valg (1 år igien)
Styremedlem Kjersti Haugen gjenvalgt lor 2 år

t

Styremedlem Eivind \Å/iig ikke på valg (1 år igjen)
Varamedlem: Hanne Sæther gjenvalgt for 1 år
Varamedlem: Oddvin Øvrelid gjenvalgt for 1 år
Sak 8 Eventuelt
a) Opprettelse av værstasjon med web-kamera rettet innover dalen mot
Fruhøtta: Stig ønsker å installere en på hytta si, som kan linkes rett inn på
hjemmesiden. Han sjekker om Svorka kan bidra med gratis datatrafikk for et
best mulig resultat.
b) Tråkkemaskin: Det er ønskelig at Vindøldalen Velforening fortsetter med å
tilrettelegge for skiutfart med oppkjørte løyper fra Harangsdalen og inn til
Røsta som har vært gjort på etterjulsvinteren 2018. Ove Magne sjekker ut om
en investering av tråkkemaskin kan være noe for Velforeningen å dra i gang.

Referent
Elinor Bolme
02.04.2018

Kjersti Haugen
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