
REFERAT
Organisasjonen Landsbyen

Årsmøte 2013

Tid: 5. juni kl 19:00
Sted: rom 039, Kjemiblokk 3, NTNU Gløshaugen

Referent: Skjold Haugstad

Årsmøte for Landsbyen 2013
1. Godkjenning av innkalling

Godkjent med anmerkninger om at årsmøtet burde vært avholdt tidligere og at alle ikke hadde
mottatt det da medlemsregisteret er mangelfullt

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og ordstyrer

Torun Hegre ble valgt til møteleder og Ordstyrer

Skjold Haugstad ble valgt til referent

Mari Skatvold, Sverre Midthjell og Erlend Johansen ble valgt som tellekorps

3. Godkjenning av fullmakter, tale og forslagsrett for ikke-medlemmer

Ingen fullmakter eller ikke-medlemmer til stede

4. Årsberetning 2012

Årsberetning ble fremlagt av Styreleder Trude Johansen, se vedlegg

Godkjent

5. Regnskap 2011 og 2012 med revisjonsberetning

Regnskap ble fremlagt av kasserer Mari Skatvold. Revisjonsberetning ble fremlagt av revisor
Sverre Midthjell

Godkjent med anmerkninger om at de føringstekniske forbedringene foreslått av revisor skal
rettes opp før regnskapet arkiveres

6. Ankesaker

Ingen ankesaker

7. Vedtektsendringer

Det forelå både meningsbærende endringsforslag og forslag som hovedsakelig var
språklige/oppklarende, alle de forhåndsmeldte endringsforslagene kom fra styret, det kom inn
noen presiseringsforslag til noen av disse under møtet som også ble behandlet.



Følgende vedtektsendringer ble behandlet, kun foreslått ordlyd refereres

Fra Styret:

§5.1 Foreningens styre inngår avtaler med grupper eller enkeltpersoner som ønsker leie
Landsbyen.

Slike avtaler skal inneholde en pris på utleie fastsatt av styret.

Vedtak: Vedtatt med 11 av 13 stemmer

Fra Styret:

§6.4 Kunngjøring av tidspunkt for årsmøtet skal meddeles alle medlemmer senest en måned før
årsmøtet avholdes. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut senest to uker før møtet, og inneholde
dokumentasjon tråd med §6.7 og §6.8. Innkallingen skal også kunngjøres på foreningens nettsider
samme dato.

Sverre Midthjell fremmet følgende presiseringsforslag:

§6.4 Årsmøtet skal kunngjøres medlemmene med minst en måneds varsel. Innkalling til årsmøtet
skal sendes ut senest to uker før møtet, og inneholde dokumentasjon tråd med §6.7 og §6.8.
Innkallingen skal også kunngjøres på foreningens nettsider samme dato.

Vedtak Sverres forslag ble Vedtatt med 11 av 13 stemmer

Fra Styret:

§6.5 Forslag til endringer vedtektene må være styret hende senest en uke etter kunngjøring av
årsmøtet. Senere forslag kan kun være presiseringer av allerede innkomne forslag.

Hilde Austlid fremmet følgende presiseringsforslag:

§6.5 Forslag til endringer vedtektene må være styret hende senest tre uker før årsmøtet. Senere
forslag kan kun være presiseringer av allerede innkomne forslag.

Vedtak Hilde forslag ble Vedtatt med 11 av 13 stemmer

Fra Styret:

En helhetlig språkvask og opprydding av paragrafer som ikke var lett forståelige, av det
helhetlige forslaget ble to paragrafer anset som meningsbærende og ble derfor behandlet først.



Fra Styret:

§3.3 Støttemedlemskap fastsatt av årsmøtet følger samme regler og samme rettigheter som
vanlig medlemskap

Årsmøtet kom frem til at følgende presiseringsforslag ikke ville endre betydningen:

§3.3 Støttemedlemskap til forhøyet kontingent fastsatt av årsmøtet følger samme regler og
samme rettigheter som vanlig medlemskap

Vedtak presiseringsforslaget ble Vedtatt med av 12 stemmer

Fra Styret:

§8.7 Styret har ikke anledning til forplikte Organisasjonen Landsbyen saker av stor
økonomisk betydning. Styret skal legge slike saker fram for et årsmøte til beslutning

Årsmøtet kom frem til at følgende presiseringsforslag ikke ville endre betydningen:

§8.7 Styret har ikke anledning til forplikte Organisasjonen Landsbyen saker av stor
økonomisk betydning og andre store saker. Styret skal legge slike saker fram for et årsmøte til
beslutning.

Vedtak presiseringsforslaget ble Vedtatt med av 12 stemmer

Fra Styret:

Med inkorporering av de allerede vedtatte endringene ble forslaget til nye vedtekter som det
fremgår av vedlegg 2.

Vedtak forslaget ble Vedtatt med av 12 stemmer



8. Planer for 2013

Forslag til arbeidsplan for 2013 ble fremlagt og diskutert, følgende arbeidsplan ble vedtatt:

PLANER FOR 2013
Bygging
FØRSTEPRIORITET

Gjøre grunnarbeid for vertshuset
Ferdigstille materialtørke
Vedlikehold av bygningsmassen
Påkjøring av masse på tunet
Forlenge veien opp til utedoen

ANDREPRIORITET
Starte bygging av vertshuset
Sortere tømmer til vertshuset
Vedlikeholde veien
Sikre fundamentene på Snekkerbua
Takrenner på Grindbygget
Trapp/rampe til dokropolis

Utstyr
FØRSTEPRIORITET

Anskaffe et kraftig dieselaggregat
Lys snekkerbua
Organisere eksisterende verktøy og vurdere behovet for utskifting
Kontrollere brannslukningsapparater og etterfylle ved behov
Vedlikeholde eksisterende utstyr (Trekk-Tor, aggregat, henger, motorsager)

Administrativt
FØRSTEPRIORITET

Skaffe sponsorer og økonomiske bidragsytere til finansiere Vertshuset
Arrangere BKP med auksjon
Foreta konkrete tiltak for rekruttering, f.eks på laiver, med plakater byen og på

arrangementer, gjennom god informasjon om at alle man dose etc etc.
Gjennomføre tre store, inntektsbringende aktiviteter
Lage en presentasjon av Landsbyen rettet mot offentlige myndigheter, sponsorer, media og

potensielle bidragsytere og opprette kontakt og dialog med disse
Utrede mulighetene for forsikringsavtaler for bygningsmasse og utstyr
Registrere nytt styre Brønnøysundregisteret
Sende ut brev til medlemmene løpet av første halvdel av 2013 med informasjon om

dugnadsdatoer og arrangementer inkl dugnadsplaner samt giro for medlemsavgift
Opprette fungerende medlemsregister
Utrede muligheten til crowdfunding av byggeprosjekter

ANDREPRIORITET
Med grunnlag Illustrasjonsplanen lage et nytt dokument “Landsbyens Store Plan” som skal

være et internt hoveddokument som viser hvor vi har tenkt oss hen
Finne en løsning for Landsbyens papirer, erstatning for ikke-fungerende arkivarstilling.
Revidere årshjul for sikre styrearbeidets kontinuitet.
følge opp utredningsarbeid vedrørende parkeringsplassen samarbeid med Statskog
Opprette ny og forbedret nettside



9. Budsjett for 2013

Budsjettforslag ble fremlagt og diskutert, følgende budsjett ble vedtatt:

BUDSJETT 2013
Inntekter
Medlemskontingent  kr          10 000,00
Gaver, støtte  kr            5 000,00
Arrangementsinntekter  kr          60 000,00
Utleie – anlegget  kr          30 000,00
Utleie - utstyr og løsøre  kr            2 000,00
Sum inntekter  kr        107 000,00

Utgifter
Byggeprosjekter  kr          35 000,00
Vedlikehold og utbedring - anlegg  kr            5 000,00
Festekontrakt  kr          11 600,00
Festeavtale  kr          13 200,00
Diverse forbruksmateriell  kr            5 000,00
Maskiner og utstyr  kr          10 000,00
Vedlikehold av maskiner og utstyr  kr            5 000,00
Diverse utgifter  kr            5 000,00
PR og administrasjon  kr            5 000,00
Finanskostnader  kr            1 000,00

Sum utgifter  kr          95 800,00

Resultat  kr          11 200,00

10. Andre innkomne forslag

Ingen innkomne forslag



11. Valg av styre, valgkomité og revisor

Valgkomitéens innstilling ble fremlagt og valgt ved akklamasjon.

Følgende ble valgt:

Leder: Trude Johansen
Kasserer: Mari Skatvold
Arbeidsleder: Erlend Johannessen
Styremedlem: Hilde Austlid
Styremedlem: Roy Andersen
Vara 1: Skjold Haugstad
Vara 2: Bjørnar Kvernevik

Valgkomite: Torun Hegre og Helge Lund Kolstad

Revisor: Sverre Midthjell

12. Eventuelt

Presentasjon av konseptet Crowdfunding fra Heidi Brimi, av praktiske årsaker ble
presentasjonen holdt mellom punkt og 6.

Valg av protokollunderskrivere: Anneke Nedyfay Klaasen og Sverre Midthjell ble valgt til
protokollunderskrivere.

Skjold Haugstad
Referent

Anneke Nedyfay Klaasen Sverre Midthjell
Protokollunderskriver Protokollunderskriver


