Protokoll

1

ekstraordinært årsmøte
tirsdag, 12. november 2013, kl. 19.00
Sted:

Valdres Mathus, Valdrestunet

1.

ÅPNING.
Styreleder Steinar Skjerve åpnet møtet og ønsket velkommen.

2.

GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER.
Det var 18 stemmeberettigede medlemmer. I tillegg ble Svein Granli fra kommunen, som skal
orientere om utkast til kulturbygg og bruken av Fossvangområdet, ønsket velkommen.

3.

GODKJENNE INNKALLING.
Innkalling enstemmig godkjent.

4.

VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.
Steinar Skjerve ble valgt som dirigent.
Tore Skjerve ble valgt som referent.
Ole-Bjørn Lineikro og Håvard Johnsen og Sverre Haugen ble valgt til å underskrive protokollen.

5.

Sak 1 – GODKJENNING AV AVTALE MED SØR-AURDAL KOMMUNE OM MAKESKIFTE.

Svein Granli orienterte innledningsvis om planene.
Konklusjon:
Hovedstyret mener makeskifteløsningen med den framlagte avtaleteksten sikrer Bagn
idrettslags interesser og befolkningen generelt i Sør-Aurdal på en god måte, og anbefaler det
ekstraordinære årsmøtet å vedta at Bagn idrettslag inngår makeskifteavtalen, jamfør innstilling
til vedtak.
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
1. Det ekstraordinære årsmøtet i Bagn idrettslag vedtar at Bagn idrettslag inngår avtale om
makeskifte med Sør-Aurdal kommune som beskrevet i saksframlegget og ihht den
framlagte avtaleteksten. Avtalen signeres av styret.
2. Det ekstraordinære årsmøtet i Bagn idrettslag gir hovedstyret fullmakt til, om
nødvendig, å gjøre ikke-vesentlige endringer i avtaleteksten før signering.

Vedtak:

Pkt. 1 - enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 - enstemmig vedtatt.
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6.

Sak 2 – GODKJENNE AT STYRET I BAGN IDRETTSLAG ARBEIDER VIDERE MED Å OPPRETTE
EIENDOMSSELSKAP OG DRIFTSSELSKAP SOM SKAL HA SOM OPPGAVE Å BYGGE OG DRIFTE
IDRETTSHALL PÅ FOSSVANG.
Utbygging av idrettsanlegg (idrettshall) på Fossvang. - Bagn idrettslag sin rolle.

Morten Bellika Johansen orienterte om idrettslagets planer for å få til en idrettshall på Fossvang.
Konklusjon:
Hovedstyret mener forutsetningene er gode for å realisere planene om idrettshall på
Fossvang. Vi har tidligere satt av kr 200 000 til prosjektet, og foreslår nå å benytte disse for å ta
prosjektet videre.
Forprosjektet presenteres for det ordinære årsmøtet i Mars 2014. Her er det ønskelig å
presentere konkrete tegninger med kostnadskalkyler og forslag til organisering og finansiering.
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
1. Det ekstraordinære årsmøtet i Bagn idrettslag gir styret, ved prosjektgruppe, fullmakt til
å benytte inntil kr 200 000 til forprosjekt av idrettshall på Fossvang.
2. Det ekstraordinære årsmøtet i Bagn idrettslag gir hovedstyret fullmakt til å forhandle
med kommunen / idrettsrådet, vedrørende eierforhold og driftsform.
Vedtak:

Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 - Enstemmig vedtatt.
Årsmøtet slutt kl. 20.30
2930 Bagn, 12. november 2013

Ole-Bjørn Lineikro (sign.)

Tore Skjerve, referent (sign.)

Håvard Johnsen (sign.)
Sverre Haugen (sign)
-------------------------------

Etter årsmøtet orienterte Morten nærmere om hva styret hadde tenkt på, bl.a når det gjelder hvilke
aktiviteter det kan legges til rette for i en idrettshall. Dette for å få innspill fra salen.
Flere var opptatt av driftsutgiftene, og hvor mye det vil koste å bruke hallen. Oppvarming av hallen
ble også diskutert, bl.a. bruk av biovarme eller jordvarme. Isolering av hallen og oppvarming, har
sammenheng med hvilket nivå man legger seg på med hensyn til varme i hallen.
Dugnad var også tema. Man må prøve å få interesserte til å forplikte seg til å bidra med dugnad.
Det ble også forespurt om det var noe spesielt som det var ønske om skulle inn i en slik hall.
Sosiale rom og aktiviteter for foreldre som følger ungene til aktiviteter, var ønskelig.
Kreative tiltak for inntektsbringende tiltak ble drøftet, bl.a salg av andelsbrev med bilde av
Fossvang, som Kristen Stavedal har malt.
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