
Saker til årsmøtet 2020: 

 

1. Disponere midler uten årsmøtevedtak: Fra 1990 tallet har styret hatt fullmakt til å 

bruke inntil kr 50 000 uten årsmøtevedtak til innkjøp av utstyr som ikke er 

årsmøtebehandla. Det er tid for å endre dette beløpet.  

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil kr 100 000 pr budsjettår 

uten årsmøtevedtak. 

 

2. Ekstraordinære reparasjoner på HUS/HYTTE/GARASJE/EIENDOMMER. 

Styret får fullmakt til å reparere dette uten å måtte vente på et årsmøtevedtak. Noen 

reparasjoner kan gå på forsikringa, men alt gjør ikke det.  

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styret kan bruke inntil kr 250 000 innen ett 

budsjettår til ekstraordinære hendelser. Informasjon om evt reparasjoner på 

medlemsmøter. 

 

3. Oppsetting av Carport. 

Det er mye jobb, stadig å måtte flytte tilhengere på grunn av brøyting. For å slippe dette 

foreslår styret at vi forsøker å få satt opp en en carport med 5 åpninger som hver er ca 

3x7 m, Carporten blir totalt ca 18 x 7 m stor. Antatt pris har vi ikke før vi vet hva som må 

gjøres av grunnarbeid. Ringmur, vegger og tak kommer på ca kr 250 000. 

Forslag til vedtak: Med bakgrunn i vesentlig inntektssvikt foreslår styret å utsette saken 

om bygging av carport til årsmøtet 2021. Arbeidet med detaljplanlegging og 

søknadsprosess fortsetter. 

 

4.  Hol 60+ og samarbeid 

Vi har noen ganger, på styremøte, prata om å tildele Hol 60+ en pengesum i tillegg til 2 

middager. 

4-tur laget er et samarbeid mellom Hol 60+, Lions og samarbeidspartnerne. Det har vi 

støtta med kr 10 000 gjennom de siste åra, via Hol 60+. I år har vi fått en søknad på kr 

15 000. Dette er en vårfest for alle pensjonister i Hol Kommune, uavhengig om de er 

medlemmer i en forening eller ikke.  

Budsjettpost 7721 Mat/Klær div Pantegjeng: Her ligger en sommeravslutning og en 

middag på Hallingstuene før jul, ca kr 35-40 000. Blir en eller begge avlyst er det ingen 

utbetaling. Her ligger også mat til flaskekjørere og bespisning under sorteringa. I tillegg 

lån av buss og RK-hus. 

Det er kommet spm om hva Geilo Røde Kors gir tilbake for de 1 600 timene de jobber 

dugnad for oss. Det har så langt vært det som er nevnt over.  Forslaget er at vi tildeler Hol 

60+ inntil kr 50 000, under budsjettpost 7723 og Hol 60+ må ta av disse midlene for å 

dekke søknaden fra 4-tur laget. 

Forslag til vedtak:  

1. Hol 60+ får to middager, sommer og jul. Kostnad ca 35-40 000. Middagene ligger under 

budsjettpost 7721. 

2. Vi tildeler Hol 60+ inntil kr 50 000 årlig. Tildelingen må vurderes ut fra inntektene året 

før. Budsjettpost 7723. 

3. Styret skal sammen med Hol 60+ utarbeide en samarbeidsavtale om dugnadsjobben. 


