Eresfjord bygdelag

Referat
Dato:

06.04.2016
Tid:

20.00

Referent:

Årsmøte i Eresfjord bygdelag 2016
Møte nr:
Sted:

Coop Eresfjord

Møteleder:
Martinus Leirvoll
Til stede fra styret: Per Even Opsal, Stig Arild Arvesen, Marthe Steinsvoll
Ca 30stik. oppmøtte fra bygda.
Ønsket vell møtt og det var flott at så mange kunne stille.
Godkjent innkalling, ingen merknader.
Martinus ble valgt til møteleder. Marthe Steinsvoll ble valgt til sekretær.
Kjartan Frisvoll og Marianne Mauste ble valgt til å signere årsmeldingen.
Det har vært 5 styremøter 2015/2016.
Styret har jobbet med disse sakene:
1. Sykkelprosjekt – bygdalaget har fått tilslag på søknader fra Miljøfondet. 7400,- til
sykkelprosjektet og 12600,- til innkjøp av utleiesykler. Marit Rasten Leirvoll
informerte om prosjektet og tanker om veien videre. Marit ønsket flere inn i
prosjektgruppa. Eva Øyen ble valgt inn som nytt medlem.
2. Metallconteinere – Stig Arild Arvesen har arrangert metallinnsamling. To conteinere
har blitt fylt.
3. Teknisk arrangør -Bygdalaget har vært teknisk arrangør av folkemøtet.
4. Kommunereformen- Bygdalaget har vært aktiv i diskusjonen om kommunereform og
økonomiplaner. I januar ble det delt ut orienteringsskriv til bygdas innbyggere, hvor
tema var fond. Bygdalaget har gjennom dialog med Eikesdal- og Vistdal bygdalag sett
på mulighet for at bygdene holder sammen i en eventuell kommunesammenslåing.
Bygdalagene stiller seg positiv til å holde sammen grunnet mange felles økonomiske og naturforvaltnings interesser.
5. Vegnavn- Bygdalaget har blitt kontaktet ang. vegnavn. Bygdalaget har støttet
forslagene bygdafolket har ønsket.
6. Coop Eresfjord fusjon – Bygdalaget har hatt møte med Knut i mars ang. fusjon. Her
la Knut frem hva Coop Eresfjord ønsket og fordelene med en fusjon. Bygdalaget
uttrykte bekymring ved en ev. nedleggelse på et senere tidspunkt. Hva ville skje med
bygget om Coop Orkla la ned? Ville de vær villig til å selge bygget videre og gi andre
aktører mulighet for å drive butikk?

7. Andre arrangement bygdalaget har støttet er Skjortarennet 2015, Eresfjord Gran Prix
2015, juletrefest og ved årsmøte i stiftelsen av Eresfjord Folkehøgskole.
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent.
Regnskap:
Årsstatus 2014: 66061,20
Årssattus slutt: 69141,20
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet. Regnskapet ble godkjent.
Bygdalagsstyre – medlemmer/nye medlemmer
Martinus Lervoll og Stig Arild Arvesen gikk ut av styre.
Tore Rød, Hilde Øverås og Berit Torjuul ble valt inn i nytt styre. Tore Rød ble valgt inn som
leder. Per Einar Strand lad frem forslag fra valgnemda.
Navn

Verv

Antall år igjen i styret.

Tore Rød

Styreleder

Hilde Øverås

1 år
1 år (da hun tar over for
Tore Rød, på valg 2017)

Berit Torjuul

2 år

Marthe Steinsvoll

Sekretær

1 år (av 2 år, på valg 2017)

Per Even Oppsal

Kasserer

1 år (av 2 år, på valg 2017)

Bjørn C. Alexander

Vara

På valg 2017

Valgkomite: Vegar Øverås Lied, Bjørn Magne Øverås, Stig Arild Arvesen
Andre saker:
Cruise:

Cruise besøk sommeren 2016- 3 anløp, Amadea 7.juni, Albatross 19. juli og
Amadea 9.august. Reisende får tilbud om 4 typer utflukter, bl.a. tur til
Mardalsfossen og lokal tur i nedre del av bygda. Her oppfordres bygdafolket
til å pynte med flagg eller lignende.

Coop Eresfjord: Kort informert om fusjonsmuligheten. Her ble det også utrykt bekymring om
Orkla la ned, hva ville ev. skje med bygget? Er det mulig å stille krav til ev.
mulighet for å kjøpe tilbake bygget ved en senere anledning?
Eira :

Innspill fra Eira. IKKE akseptere at transportør spør om å få levere pakker i
Eidsvågen. Betaler man får frakt frem til dør, bør transportør holde dette. Eira
opplever dette som et større problem at transportør forsøker å slippe å kjøre
inn i fjorda, men legger pakkene igjen på Shell Eidsvåg.

Kommunereform: Kom ingen innspill på dette tema på møtet.

_________________________
Marianne Nauste

________________________________
Kjartan Frisvoll

