Referat fra årsmøte i Bøndernes Hus SA tirsdag 26.april 2016
på Bøndernes Hus kl 18.
Styreleder Bjarne Kjøs ønsket velkommen til årsmøtet.
1. Innkalling og dagsorden ble godkjent
2. Som møteleder valgte forsamlingen Bjarne Kjøs. Vigdis Vingelsgaard ble valgt til referent og
til å underskrive protokollen ble Sigrid Sjølie og Anders Bronken valgt.
3. Bjarne la fram årsmeldingen hvor han bl.a. kom inn på at det er utfordringer med å få med
nye frivillige. Men at det tross alt er gjort mye frivillig arbeid ikke minst av kafédamene med
kafé hver lørdag, og innsats fra vår frivillige vaktmester. Det har vært utleie til møter og
selskaper, dessuten to teaterforestillinger, det har vært julemesse dette året et samarbeid
mellom Løten Husflidslag, Løten Historielag og Bøndsen, med stor strikkeutstilling på salen.
Det er faste leietakere som Frivilligsentralen, Disen kolonial m fl., og det er ny leietaker på vei
inn: Løten Røde Kors. Det er også inngått avtale med Marianne Heimdal-Sjølie som ser
mulighetene med bruk av kjøkken i kombinasjon med å være vertskap på Bøndsen.
Ny fin hjemmeside er på plass hvor man får opplysninger om muligheter for å leie, priser etc.:
http://www.bondsen.no/utleie/
4. Bjarne redegjorde for regnskapet som er utarbeidet av Thor Gudmund Olsen AS,
tilleggsinformasjon og rapport ble grundig gjennomgått.
Ved inngangen på året var det stor gjeld, men takket være et stort bidrag fra Sparebank 1
Hedmark kom vi over kneika. Det er viktig å få til mer utleie, hjemmesida og avtale med
Marianne virker positivt i den retning.
5. Det var ingen innkomne saker til behandling.
6. Anvendelse av disponible midler. Det ble drøftet å opprette et vedlikeholdsfond.
7. Arbeidsplan og budsjett ble tatt til etterretning.
8. Valg
Leder: Bjarne Kjøs ble gjenvalgt for et år
Lisbeth Larsen, valgt for 2 år
Sigrid Sjølie, valgt for 1 år
Sverre Søgaard, ikke på valg
Berit Svevad, ikke på valg
Vararepr:
Anders Bronken, valgt for 1 år
Knut Johan Skjerve, valgt for 1 år
Valgkomité:
Gina Sigstad
Vigdis Vingelsgaard (ny)
Vigdis Vingelsgaard ble takket av etter mange år i styret og fikk et flott prydepletre som takk. Hun
fremhevet det gode samarbeidet med Gina Sigstad og alt det Anders Bronken har bidratt med til
Bøndsen.
Kvelden ble avsluttet med kaffe og gode kaker fra husets faste bakedamer.
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