Rolvsøyspeidernes Foreldreforening

Referat fra årsmøte 2018
Tid: Tirsdag 13.03.18

Sted: Speiderhytta

Til stede: 11 stk. foreldre/foresatte, 3 ledere og regnskapsfører.

1. Marit Pettersen ønsket velkommen og informerte om foreldreforeningens virksomhet.
Foreldreforeningen er de som eier og vedlikeholder speiderhuset vårt. Speiderhuset har
navnet "Speiderhytta". Foreldreforeningen er en selvstendig forening men samarbeider
selvfølgelig med speiderne. Alle foreldre/foresatte er "medlemmer" i foreldreforeningen.
Det ble ikke avholdt noe årsmøte i 2017 og det siste året har det ikke vært et fulltallig styre i
Foreldreforeningen

2. Lasse Kristiansen ble valgt til ordstyrer og referent.
3. Årsberetning for 2017.
Det er ikke skrevet noen egen årsberetning for 2016 eller 2017.
Det ble gjennomført en dugnad i 2016 og ingen i 2017. Styret ved Marit Pettersen og Anette
Brudalen har utført de mest nødvendige oppgavene på Speiderhytta og Trine Andersen har vært
regnskapsfører.
Utleie av Speiderhytta: Har vært utleid 21 dager/kvelder i løpet av 2017. Pr. i dag har vi ikke fått
inn betaling for leien fra 3 av disse.
Følgende er utført i 2017: Det er kjøpt inn en del bestikk, tallerkener m.m. til kjøkkenet.
Varmtvannsberederen i kjelleren er byttet. Det er montert to nye taklamper i salen.
To varmeovner er byttet ut.
4. Regnskap for 2017.
Regnskapsfører Trine Andersen la fram et revidert regnskap som viste et underskudd på
kr. 4.055,- og en beholdning på kr. 175.260,-. De eneste faste inntektene er utleie av
Speiderhytta. Speidergruppa har betalt kr. 15.000,- i leie av den totale leieinntekten på
kr. 28.000,-. Faste utgifter som strøm og kommunale utgifter var kr. 20.616,-.
Regnskapet ble godkjent. Se regnskapsrapporten i slutten av referatet.

5. Valg
Følgende har sagt seg villige til å være med i styret og ble deretter valgt.
Styret konstituerer seg selv og Marit P. innkaller til første styremøte.
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