Årsmøte i Nordfjorden Lokalutvalg 2011
Møte avholdt 8/3- 11 kl 19.00 på Nygårdsjøen Oppvekstsenter. 24 stk. Deltok på møtet.
Sak 1: Valg av møteleder: Runar Eilertsen enstemmig vedtatt.
Sak 2: Valg av referent: Hilde Skille enstemmig valgt.
Sak 3: Valg av to til å underskrive møteprotokoll: Bjørnar Nymo og Tomas Nymo enstemmig valgt.
Sak 4: Godkjenning av årsmelding: Årsmelding gjennomgått av leder. Leder informerer om hva de
forskjellige undergruppene har jobbet med, og vil jobbe videre med. Årsmeldingen enstemmig
vedtatt.
Sak 5: Godkjenning av årsmelding for Tilflytteraksjonen:
Johan- Martin gjennomgår årsmeldingen. Det bes om at ved neste års årsmelding gjøres en total
summering av dugnadstimer for hele Lokalutvalget samlet.
Roar Jakobsen kommer med ett forslag om å annonsere på Island etter nye tilflyttere. Dette har hatt
stor suksess andre steder i landet.
Noen foreslår å få satt ned husleien for leilighetene i byggefeltet, men dette er noe som er vanskelig
å få til overfor kommunen svarer Johan-Martin.
Aina Myrvold ber om at Lokalutvelget er flinkere til å redegjøre for hva de forventer av lokale
politikere. Hun ber også om at de er flinkere til å ta kontakt i saker hvor de trenger støtte fra
politikerne.
Årsmelding og rapporter er godkjent av Årsmøtet.
Sak 6: Godkjenning av Regnskap: Steinar Nygård gjennomgår regnskap for både Tilflyttergruppa
og Lokalutvalget. Regnskapene ble godkjent av Årsmøtet.
Sak 7: Valg:
Styret 2010 har bestått av:
Runar Eilertsen – Leder
Jan- Magnar Madsen – Nestleder.
Hilde Skille- Sekretær.
Steinar Nygård- Kasserer
Mona Willumsen- Styremedlem
Olav Arntzen – Styremedlem
Alf- Håkon Grovassbakk- Vara
Øystein Skogstad- Vara
Roar Jakobsen- Vara.
VALGET:
Runar Eilertsen var på valg, men sitter som leder 1 år til.
Jan- Magnar Madsen har 1 år igjen.
Hilde Skille var på valg og gir seg. Else Hansen valgt inn for 2 år.

Steinar Nygård har 1 år igjen.
Mona Willumsen var på valg, hun gir seg og Veronica Solskinnsbakk trer inn for 2 år.
Olav Arntzen stiller for 2 nye år.
Alf- Håkon stiller for 1 år.
Roar stiller for 1 år
Øystein gir seg, men Tomas Nymo velges inn for 1 år.
Valgkommiteen:
Inger- Lise ønsker å gi seg
Bjørn Ronny ønsker å gi seg
Gry Eilertsen stiller til gjenvalg.
Årsmøtet vedtar at valgkommiteen blir:
Rayna Piamonte- Leder for 2 år
Gry Eilertsen for 2 år
Anne wiik for 2 år.
Årsmøte er avsluttet kl 20.10.
Referent. Hilde Skille

