PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GODVIK SANITETSFORENING 18/2-2019

Tilstede: 42 medlemmer herav 1 støttemedlem. Fylkesleder Olaug K.Borge var
tilstede som observatør.
Åpning ved leder Bjørg Wiers- minnet om at dette er et historisk årsmøte for
fremtiden for Godvik Sanitetsforening. Leste opp fra Dialog-plakaten som er
samspillsmetoden barnehagen vår bruker. En hilsen fra medlem Magnhild
Helgøy- et mangeårig medlem nå bosatt i Førde- ble lest opp.

Konstituering:
-

Utsendt innkalling datert 16/1-2019 ble godkjent
Møteleder ble valgt- Bjørn Olsen
Referent- Randi E.Olsen
Protokollunderskrift- Cathrin Hopland og Synnøve B.Husebø
Tellekomite- Inger Marie Nygaard, Mona de Lange og Ida Torsnes
Stemmeberettigede: 41 totalt

Leder ba om at posten Forslag tas som første sak da mange av de fremmøtte
ikke hadde anledning å være lenge på årsmøtet og at dette var den viktigste
saken på årsmøtet. Dette ble godkjent.

Forslag:
Sakspapirer til årsmøtet var sendt medlemmene 10.februar der det var et
forslag fra styret om salg av eiendommer/barnehage til dagens styrer i Godvik
Barnehage Frid Sage.
Sakspapirene som var sendt medlemmene 10/2 :
-

Forslag fra styret med enstemmig innstilling til salg
Leieavtale mellom Godvik Sanitetsforening og Godvik Barnehage
Gjenkjøpsavtale
Takstvurdering fra Estima
Brev til N.K.S. ved AU og til fylkesleder –iflg. vedtektene § 15-4
Uttalelse fra N.K.S Hordaland
Vedtak fra AU i N.K.S.

Alle utsendte papirer ble lest opp og i tillegg ble det utlevert en takstvurdering
fra Estima ang. leieavtalen. Denne ble først utarbeidet etter anmodning fra
N.K.S.
Saken ble diskutert og det kom spørsmål fra årsmøtedeltakerne som ble
besvart av leder. Et medlem ville legge frem et nytt forslag på slutten av
diskusjonen, men ble avvist mhv til vedtektene om forslag til årsmøtet.
Avstemming: Frid Sage er inhabil i saken så stemmeberettigede her er 40.
Vedtak: Årsmøtet i Godvik Sanitetsforening godkjenner styrets forslag om salg
av eiendommer/barnehage med salgssum som foreslått av styret, leieavtale,
gjenkjøpsavtale og virksomhetsoverdragelse av personalet i Godvik Barnehage
med alle rettigheter. Salgsprosessen gjennomføres ved hjelp av PBL(Private
Barnehagers Landsforbund) der Godvik Sanitetsforening er
arbeidsgivermedlem.

Stemmeresultat: 38 svarte ja og 2 svarte nei.

Årsberetning for Godvik Sanitetsforening-godkjent uten kommentarer
Årsberetning for Godvik Barnehage- ble utlevert og lest. Godkjent uten
kommentarer
Regnskap for Godvik Sanitetsforening-godkjent uten kommentarer
Regnskap for Godvik Barnehage-godkjent uten kommentarer
Revisjonsrapport fra Fakta Revisjon-ettersendes da revisor først lager denne
etter godkjent årsmøtebehandling og undertegning av styret
Budsjett-Brev fra styret ang. budsjett som var utsendt med årsmøtepapirene
ble godkjent
Tildeling til N.K.S.’fond: Forslag fra styret om kr. 40.000,- som i fjor og kr.
2.000,- til Bjørkeli ble godkjent
Andre forslag:
- Søknad fra Godvik Velforening om støtte til oppgradering av
lekeplass med kr. 7.500,- ble vedtatt

- Søknad fra Right to Sight og Landsbyfadder ble foreslått oversendt
nytt styre for vurdering og dette fikk tilslutning av årsmøtet

Valg:

Forslag fra valgkomiteen om ny nestleder Sissel Bjelland ble
godkjent med 34 stemmer
Forslag fra valgkomiteen om nytt styremedlem Kristin H.Kjellevold
ble godkjent med 32 stemmer
Øvrige styremedlemmer som ble foreslått gjenvalgt ble valgt med
akklamasjon
Styret er nå:
Bjørg Wiers-leder (2020)
Sissel Bjelland-nestleder (2021)
Torunn M.Olsson- sekretær(2021)
Bjørg G.Madsen- kasserer (2021)
Gerd Skogen- styremedlem (2020)
Anne Mette Tvedt- styremedlem (2020)
Kristin H.Kjellevold (2020)

Valgkomite: Leder Heidi Fretheim, Randi E.Olsen og Synnøve B.Husebø
Delegater til fylkesårsmøtet:

Gerd Skogen, Sissel Bjelland og Anne Mette

Tvedt.
Heidi Fretheim ble takket av som mangeårig medlem i styret med blomster
og gavekort.

Møtet avsluttet kl. 21.30
Randi E.Olsen(sign.)

Cathrin Hopland (sign.) Synnøve B.Husebø (ikke sign.)

