Hvarnes 3/2-18

Innkalling til årsmøte i Numedalslågen forvaltningslag
Herved innkalles alle rettighetshavere til årsmøte i Numedalslågen forvaltningslag. Saksdokumentene er
lagt ut på http://www.lagenlaks.no/.

Tidspunkt:
Sted:

mandag 26/2, 2018 kl 1900.
Granborg, Lågendalsveien 2183 (Odberg)

Saker:
1.

Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste samt registrere fremmøtte

2.

Velge møteleder

3.

Velge protokollfører

4.

Velge 3 personer til tellekorps

5.

Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen

6.

Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap

7.

Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag

8.

Fastsette årsavgift. Styret foreslår kr 200 pr andel.

9.

Velge 2 styremedlemmer med personlig varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen (for 2 år).
Følgende er på valg:

- Ole Bjørn Bårnes, vara: Per Gunnar Sjulstad
- Erling Olav Tvedten, vara: Asle Granerud

10.

Velge en revisor med personlig varamedlem for to år etter forslag fra valgkomiteen.
Følgende er på valg:

11.

Velge ett medlem med personlig varamedlem til valgkomité for 3 år etter forslag fra valgkomiteen.
Følgende er på valg:

12.

- Nils Jacob Røsholt, vara Sølver Sjulstad

- Dag Fredrik Eftedal, vara: Andreas Holm Kvalvåg

Vedta eventuell godtgjøring til tillitsvalgte etter forslag fra valgkomiteen.
I dag: Møter som varer hele dagen godtgjøres med kr 1000,- og kjøregodtgjørelse etter Statens
satser

13.

Endelig behandling av vedtektsendringer som ble foreslått i 2016 og første gang behandlet i 2017,
jmf §16:
a) Det har vist seg litt problematisk at det er personlige varamedlemmer i dag. Det er bedre at det
velges 2 varamedlemmer fra henholdsvis Lardal og Larvik og at de rangeres i nr. rekkefølge.
Forslag til endring av §5, pkt 3, 9. strekpunkt:

«Velge de to styremedlemmer som er på valg samt den av de to varamedlemmene fra
henholdsvis Lardal og Larvik som er på valg. Varamedlemmene rangeres slik at den
lengstsittende fra sitt område blir nr 1 og nyvalgt nr 2.»
b) Kravet i vedtektene om at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar, har vist seg
enkelte ganger å gi litt knapt med tid.
Forslag til endring av §5, pkt 1, andre setning: «Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av
mars hvert år.» Videre §5 pkt 1, 5. setning: «Saker som medlemmer ønsker behandlet på
årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. februar». (Nå 1. januar).
c) Tilpasning av vedtektene til nye kommunegrenser etter kommunesammenslåing.
Forslag til §7, punkt 1: «Minst to av styremedlemmene med personlige varamenn skal være fra
tidligere Larvik kommune og to fra tidligere Lardal kommune/Kongsberg kommune. Skillet langs
østre bredd går ved Seterløkka mellom Naug og Wierød. Langs vestre bredd går skillet mellom
Bergan og Wirgenes. Samme grenser gjelder for §9 m.h.t. medlemmer i valgkomitéen.»
14.

Fordele drivgarnsfisketillatelser: Søknad må være oss i hende innen 24/2. Vi må i år fordele 2
tillatelser, slik fisketidsforskriften beskriver.
Geir Jespersen
leder

Ingar Aasestad
sekretær

