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PROTOKOLL 
 
TIL  Beboerne i A/L Furuhaugen Huseierlag 
 
FRA  Styret 
 
SAK  PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE TIRSDAG 13. MAI 2008 
  I A/L FURUHAUGEN HUSEIERLAG 
 
Det var fremmøtt 6 huseiere inkludert styret. 1 stk fullmakt var kommet inn. 
Det ble innledningsvis kommentert det dårlige fremmøtet og at huseiere burde ”kjenne sin 
besøkelsestid”! 
 
Sak 1 Valg av  protokollunderskrivere og referent 
 
Tove Halvorsen Næss og Rolf Meyer Moe ble valgt til å undertegne protokollen. 
Rune Simonsen ble valgt til å stå for referatet. 
 
Sak 2 Årsberetning og revidert årsregnskap 
 
Styreleder Trond Hansen ønsket velkommen og presenterte styrets årsberetning. 
 

 Nevnte dialogen med kommunen (Jan Haugland) vedrørende området v/fotballbanen. 
Styret har ”pushet” på for å få fortgang i asfalteringen av fortau langs banen samt 
drenering ved nedre parkeringsdekke. 
Kommunen har en helhetlig plan for området i.f.m bygging av flerbrukshall v/Bønes 

 skole men har lovet snarlig utbedring av vårt område (må purre opp vedkommende 
 som skal utføre jobben). Styreleder lovet å følge opp dennes saken. 

 Ved gjennomgang av årsregnskap nevnte kasserer at utestående kontingenter var på 
ca. 8.000,- pr.dato. Inkassofordringen var innfridd og utgjør kr.8.332,- 

 Det ble lovet å jobbe aktivt videre for å inndrive resterende utestående kontingenter. 
 
Regnskapet godkjent. 
 
Sak 3 Anvendelse av årsresultat 
 
Årsresultatet viser et overskudd på kr. 12.592,-. Styret foreslår at dette overføres til 
fjellsikringsfondet. Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 4 Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent 
 
Styreleder gikk gjennom styrets budsjettforslag. Det ble kommentert at utgifter til elektriske 
anlegg var for utbedringer utført av Olseth Elektro AS i des.07/jan.08 med regningsforfall i 
Jan-08. 
 
Sak 5 Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 
 
Styret ba om frihet fra ansvar i forbindelse med styrets arbeid for huseierlaget. 
Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
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Sak 6 Valg av styrets nestleder, styremedlem og varamedlemmer 
 
Da ingen kandidater hadde meldt seg til vervene som nestleder og styremedlem var det fra 
styret satt opp kandidater til hvert verv i innkallingen til generalforsamlingen. 
 
Kandidater til nestleder og antall stemmer ble : 
Hege Kurseth Børhaug (188) - 7 stemmer  
Gert Inge Næss (154) – 0 stemmer 
 
Kandidater til styremedlem og antall stemmer ble : 
Jan Harry Styve (166) – 0 stemmer 
Rolf Meyer Moe (174)  – 4 stemmer 
Trond Andre Kleppe (178) – 0 stemmer 
Inger Anne Marki (190) – 2 stemmer 
Gert Inge Næss (154) – 1 stemmer 
 
Nestleder blir dermed Hege Kurseth Børhaug (188) og styremedlem Rolf Meyer Moe (174). 
De øvrige kandidater blir varamedlemmer. 
 
Sak 7 Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse for denne 
 
Det ble fra styreleder reist spørsmål om Tom Dahlstrøm ønsket å fortsette som revisor. Han 
hadde ingen motforestillinger og ønsket heller ikke godtgjørelse for dette. 
Styret takker. 
 
Sak 8 Valg av valgkomitè 
 
Styret har fungert som valgkomitè og kan fortsette med det. 
Det var ingen innvendinger mot dette blant medlemmene. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Videre ble det oppfordret om at styret følger opp avtale om snøbrøyting. Det er også avsatt 
midler til dette i budsjettet. 
Det ble også henstilt til alle beboere m/gjester om å kjøre rolig i boligområdet og begrense 
denne kjøringen. Det samme gjelder parkering på tilkomstveier. 
Det jobbes med et tilbud på sikring av fjellskrent og Styret kommer tilbake med mer info 
om dette. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Møtet ble hevet ca klokken 20.40 

 
 
 
 
-----------------------------  ----------------------------- ----------------------------- 
Rune Simonsen   Tove Halvorsen Næss  Rolf Meyer Moe 
Referent    Protokollunderskriver  Protokollunderskriver 

    
 


