
Referat - Fogn Grendalag sitt årsmøte, kl. 19.00 21. Mars 2011

Møtet vart gjennomført på Fogn oppvekstsenter. Ca. 50 medlemmer møtte opp. 
Wictor Juul ynskte velkomen, og leia fram til Jon Olav Runestad overtok.

1. Val av møteleiar, referent og representant(ar) til å godkjenne og underteikne 
referatet.

Møteleiar: Jon Olav Runestad
Referent: Håvard Østhus
Godkjenne og underteikne referat: Bjarne Eike og Ingvild Torgersen 

2. Godkjenning av styret si årsmelding og rekneskap for føregåande år.

Jon Olav Runestad las opp årsmeldinga og rekneskapen for styret (begge vedlagt). 
Begge deler vart godkjent av årsmøtet.

3. Informasjon frå arbeidsgrupper.

Wictor Juul las opp årsmelding for samferdselsgruppa  (vedlagt)
Malvin Sandanger las opp årsmelding for kulturgruppa (vedlagt)
Håvard Østhus orienterte om nettsida Fogn.org og infoskjermen på butikken
Oddny Kjølvik orienterte om arbeidet med turstiar

4. Verksemdsplan og budsjett.

Jon Olav orienterte om at me vil ha eit seminar på skulen til hausten, for å bli kvitt litt 
av pengene me fekk i tilskott (AGA). Det er alt som er å seie om budsjettet, då me 
ikke har så mykje inntekter.

Elles vil me fortseta å arbeida med:
- Vegforbindelse
- Rutetider
- Turstiar og forskjønningstiltak
- Videreutvikle Fogn.org
- Basar på Ærås i august
- Div. forefallende (f.eks sti til fergekaien, drosje, legevakt ++)

5. Val av styremedlemmer og styret sin leiar.

Jon Olav Runestad vart valgt til leiar



Desse vart valgt inn i styret for to år:
Oddny Kjølvik
Bjarne Bøe
Joar Hole
Tone Østebø Østhus

Varamedlem for eit år:
Merete Meling Kindingstad

Styret 2011-12 ser då slik ut:
Jon Olav Runestad (leiar, 1 år igjen)
Helga Østhus (1 år igjen)
Malvin Sandanger (1 år igjen)
Oddny Kjølvik (2 år igjen)
Bjarne Bøe (2 år igjen)
Joar Hole (2 år igjen)
Tone Østebø Østhus (2 år igjen)
Merete Meling Kindingstad (varamedlem, 1 år igjen)

6. Val av revisor.

Ottar Sandanger vart valgt til revisor 2011-12

7. Ymse.

Ingen saker kom inn under dette punktet, så møtet gjekk videre med kaffe og kaker. 
Etter matpausen var det lynlotteri, der 4000 kroner kom inn til arbeidet i Fogn 
Grendalag. Deretter hadde Jone Laugaland kåseri om rutebåten Jøsenfjord, medan han 
viste gamle bilete og avisutklipp om båten.

Møte vart avslutta kl. 21.10.

Ref. Håvard Østhus


