Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 25. august 2018
Generalforsamlingen for 2017-2018 ble avholdt i Bjørn West hytten lørdag 25. august 2018 kl. 1500.
Fra styret var følgende til stede:
Stein Olav Jordal, Johs Totland, Bjarte Kleiven, Tove Kayser, Kjartan Revheim (vara) og Anders Stusdal (vara).
Fra valgkomitéen var følgende til stede: Øystein Revheim og Arvid Matre
Følgende veteran var til stede: Nils Christian Eknes og Sverre N. Sivertsen
Dessuten møtte: Blanche Eknes og Martin Agdal.
Åpning av møtet
Formann Johs Totland åpnet møtet og ønsket velkommen. Tove Kayser ble valgt til referent. Formannen ble
valgt til møteleder.
Formannen leste deretter opp navnet på veteraner som hadde gått bort siden sist generalforsamling:
Sigmund Haugen, død 21.03.18, Johan Sigurd Hjelmås, død 03.06.18. Dessuten ville forsamlingen minnes
Lischen Kayser, død 15.10 18. De avdøde ble minnet med ett minutts stillhet.
Formannen gikk gjennom dagsorden og referatet fra forrige generalforsamling. Deretter gikk formannen
videre til sakene på dagsorden: 1) Årsmelding, 2) Regnskap, 3) Innkomne saker, 4) Valg
Sak 1: Styrets årsmelding for arbeidsåret 2016-2017
Formannen leste gjennom referatet fra forrige generalforsamling og deretter styrets årsmelding for
arbeidsåret 2017-2018. På «Innkjøp» i årsmeldingen skal det stå 30 stykker, ikke 20.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent
Formannen opplyste om fantastisk innsats med vinterens snømåking på taket og vårens tømming av
toalettene. Stor takk til de «ansvarlige». Dessuten har hytten fått kjøleskap med frys og nytt belegg
er lagt i yttergangen.
Sak 2: Styrets regnskap for perioden 1.8.2017 til 31.7.2018
Formannen gikk gjennom regnskapet slik det er lagt fram for generalforsamlingen og konkluderte med at
foreningens økonomiske stilling er god. Underskuddet på kr.12.394,- skyldtes hovedsakelig oppmåling og
gebyr til kommunen. Johs Totland har revidert regnskapet.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.
Sak 3: Innkommende saker
Ingen innkomne saker
Sak 4: Valg
Valgkomiteens forslag ble godkjent med akklamasjon.
Formann:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomité:

Johs Totland (valgt for 1 år)
Stein Olav Jordal (valgt for 1 år), Bjarte Kleiven (valgt for 1 år), Tove Kayser (valgt for
1 år) og Kjartan Revheim (valgt for 2 år)
1. Laila Bjørge, 2. Anders Stusdal
Johs Totland
Øystein Revheim og Arvid Matre

Avslutning
Det ble gitt et sterkt ønske fra de fremmøtte om at det blir etterkommertreff våren 2019. Styret må gjøre
sitt beste for at informasjon om treffet kommer ut til så mange som mulig. Særlig må gjenlevende
veteraner få en spesialinvitasjon i posten.
Dessuten må det fortsatt gis god informasjon om foreningen både på hjemmesiden og face-book (fb)
Det ble servert kaffe, brus, nydelige smørbrød og kake (Hvit dame).
Storetveit, 27. august 2018
Tove Kayser
referent

Styret sin årsmelding for arbeidsåret 2017 - 2018
Styret har hatt tre styremøter i arbeidsåret,
17.10.2017, 14.3.2018 og 15.5.2018. Referat fra
styremøtene ligger på hjemmesiden
http://bjornwesthytten.no, men jeg legger dem
for ordens skyld ved årsmeldingen. Hovedfokus
på møtene har vært status og vedlikehold av
hytten, samarbeid med Bjørn West museet,
snørydding, dugnad, samt planlegging av
etterkommertreffet 16. juni 2018.
Ellers øker antallet følgere på FaceBook. Vi har
nå 193 følgere og ganske mange flere som har vært inne og sett på sidene.
Etterkommertreff
16. juni 2018 arrangerte foreningen
etterkommertreff for første gang på 10 år.

Selv om værvarselet var
dårlig ble det en fin dag
og til sammen 59
personer deltok. Praten
gikk livlig og de små koste
seg. Styret tror det vil
komme enda flere neste
år.
Utleie
Hytten har vært utleid hver helg fra august til midten av oktober + to ukedager i midten av oktober
og begynnelsen av februar til skoleklasser fra Eikanger skule og Myking skule. Ellers har den vært
utleid hver helg fra slutten av mai bortsett fra etterkommertreffet, noen uker satt av til dugnad i
sommer og generalforsamlingen. Den er utleid ut oktober. Sum leieinntekter i perioden 1.8.201731.7.2018 er litt over 37 000 kroner.
Innkjøp
Hytten er nå fullt utstyrt med ekstra madrasser, dyner og puter slik at opp til 20 stykker kan
overnatte. Det er kjøpt inn utebenker og montert kjøleskap med frys. Det er lagt belegg i yttergangen
for å redusere slitasje.

Referat fra styremøtene i arbeidsåret
Styremøte 15.5.2018
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven og Tove Kayser.
På styremøtet 15.5.18 ble følgende saker gjennomgått/diskutert
Etterkommertreff lørdag 16. juni
•
•
•

Dugnad (åpne hytten for sesongen + vedlikehold i sommer)
Generalforsamling lørdag 25. august 2018
Evt

Etterkommertreff lørdag 16. juni
Det er en del som har vist interesse på Facebook, men vi vil prøve å få folk til å melde om de kommer
eller ikke. Ellers ble det avtalt arbeidsfordeling for den 16. Tove har fått ansvar for viktige deler av
175 års jubileet for Edvard Griegs fødsel og kan ikke komme. Johs Totland sørger for innkjøp av griller
+ partytelt, Stein Olav Jordal skaffer krus, fat, bestikk, saft mv. Hytten er utleid fra torsdag 14. til
fredag 15.6, men er klar og ferdig vasket til kl 15. den 15.6.
Dugnad
Styret har satt av de to første helgene i juni til å åpne for vannet + få ut trøbåter og klargjøre kanoer
og robåt til etterkommertreffet. Styret kan evt invitere med andre til å hjelpe disse helgene. Det er
kjøpt inn vedkløyver som vil bli tatt opp til hytten i juni. I løpet av sommeren må det sages en del
trær og kløyves ved + legge belegg i yttergangen der det er mest slitasjesone. Bjarte Kleiven skal
forsøke å få satt opp en motor som beveger solcellepanelene etter solen for å øke ladeeffekten. Det
ble også bestem å kjøpe inn 12V kjøleskap.
Generalforsamling lørdag 25. august
Generalforsamling for foreningen Bjørn West avholdes i hytten lørdag 25. august kl 15. Det blir
servert mat og kaffe. Minner om vedtektene for foreningen som sier at
"Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ''Bjørn West", basens sivile kontakter og alle
etterkommere. Kun soldater fra basen ''Bjørn West", basens sivile kontakter og én etterkommer i
hver familie i nedadstigende linje som har fylt 18 år kan ha stemmerett på generalforsamlingen. For å
få stemmerett må medlemmet henvende seg til styret".
Det er derfor viktig for de som ønsker å kunne stemme på generalforsamlingen og som ikke har
registrert seg som stemmeberettiget må gjøre dette i god til før generalforsamlingen.
Evt.
Styret har bestemt at det skal bestilles en plakett til hytten med tittelen "BjørnWest veteranenes
minne".

Styremøte 14.3.2018
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven og Tove Kayser (måtte gå tidlig).
På styremøtet 14.3.18 ble følgende saker gjennomgått/diskutert
•
•
•
•
•
•

Status
Deltakelse ved 8. mai markeringer
Etterkommertreff lørdag 16. juni
Rydding av snø på hyttetaket
Representanter i rådet for Bjørn West marsjen
Evt.

Status
Formann Johs Totland gikk gjennom foreningens økonomi og konkluderte med at denne er god. Selv
om vann og pumpe er stengt for vinteren har det vær folk som har leid hytten. Det er svært kjekt at
skoleklasser har vært på hytten i høst og vinter. Eikanger skule var der 18-19.10.17 og Myking skule
7.8.2.18.
Deltakelse ved 8. mai markeringer
Foreningen har ingen forespørsler om deltakelse ved arrangementer 8. mai. Du kan lese om
arrangementene i Bergen HER.
Etterkommertreff 16. juni 2018
Det ble diskutert hva foreningen skal bidra med her. Etterkommertreffet ligger som et arrangement
på Facebooksiden til foreningen og en del har allerede meldt sin interesse. Johs Totland vil
promotere treffet på Facebooksiden i løpet av mai. Det ble videre bestemt å kjøpe inn et partytelt til
å ha i beredskap hvis været skulle bli dårlig. Videre skal foreningen stille med to store tønnegriller og
grillkull. Leder for Bjørn West museet, Arnold Matre, vil fortelle om Bjørn West. Kano, trøbåter og
robåt vil ligge klar til bruk på vannet og det kan hende det vil bli konkurranser.
Rydding av snø på hyttetaket lørdag 17. mars
Det er enorme mengder med snø i Stusdalen og taket på hytten må ryddes for snø for å unngå skade
på hytten. En gjeng var oppe 10. mars, men det er mye snø igjen. Det ble derfor bestemt å ta kontakt
med folk en kjenner om å være med på snøryddedugnad lørdag 17. mars. Ta kontakt med Stein Olav
Jordal på mobil 953 04 962 om tidspunkt for oppmøte. Det blir transport med snøscooter fra
Stusdalen og opp til hytten.
Representant i rådet for Bjørn West marsjen
Foreningen har hatt et medlem i rådet for Bjørn West marsjen, Oddvar Fyllingen. Oddvar takker nå
for seg og det er ønskelig at foreningen utpeker en etterfølger. Det ble vedtatt at vi tar en
rundspørring blant etterkommere.
Eventuelt
Ingen saker.

Styremøte 17.10.2017
Til stede: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven, Laila Bjørge, Tove Kayser og Anders Stusdal.
På styremøtet 17.10 som ble avholdt på Bjørn West museet på Matre ble følgende saker
gjennomgått/diskutert
•
•
•

Status
Etterkommertreff til våren
Evt.

Før møtet startet fikk styret en omvisning på museet av daglig leder Arnold Matre.
Status
Formann Johs Totland gikk gjennom foreningens økonomi og konkluderte med at denne er god.
Hytten er nå stengt for vinteren, dvs at punpen er tatt vekk og vannet er stengt. Siden hytten nå er
vinterisolert er det ingenting i veien for å leie den ut om vinteren, men siden veien ikke er åpen, må
folk komme seg opp på annen måte enn med bil.
Det ble videre vedtatt å få på plass belegg i yttergangen før neste sesong pga slitasje og å kjøpe inn
spesialolje som skal brukes i vaskevannet for å holde gulvet fint. Formannen sørger for å kjøpe et lett
bensinaggregat som kan brukes til å lade mobil, til støvsuger mv.
Etterkommertreff til våren
Det ble vedtatt å forsøke å få til etterkommertreff til våren lørdag 16. juni. Detaljer diskuteres på
neste styremøte 14. mars 2018.
Eventuelt
Det ble vedtatt å gi en gave på 5 000 kroner til Bjørn West museet. I tillegg ble det vedtatt å sette av
inntil 10 000 til transportstøtte mv til skoleklasser fra Nordhordlandskommunene som ønsker å
besøke hytten og museet.

Totland, 20. august 2018

Johs Totland, formann

RESULTATREGNSKAP FORENINGEN BJØRN WEST
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Gaver til nye BW hytten
Støttemedlemmer
Norsk Tipping grasrotandel
Leieinntekter
Andre inntekter (kundeutbytte Gjensidigestiftelsen)
Sum driftsinntekter

2017-18

2016-17

0
0
3 173
37 305
1 558
42 036

0
0
2 390
14 350
1 374
16 740

5 000
2 400
86
11 123
39 513
58 121
-16 086

0
400
117
10 672
24 989
36 178
-19 438

3 692
3 692

7 537
7 537

Årsresultat

-12 394

-11 901

Disponering
Overføringer annen egenkapital
Sum disponert

12 394
12 394

11 901
11 901

2017-18

2016-17

4 433 182
320 632
4 753 814

4 433 182
304 208
4 737 391

4 753 814

4 737 391

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

5 302
319 370
6 879
331 551

0
350 420
9 948
360 368

Sum omløpsmidler

331 551

360 368

5 085 365

5 097 759

2017-18

2016-17

5 097 759
0
-12 394
5 085 365

934 641
4 173 645
-10 527
5 097 759

5 085 365

5 097 759

Driftskostnader
Gaver
Blomster og bårebuketter
Bankgebyr
Forsikring
Andre kostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Noter

1

2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt
Sum finansinntekter

BALANSE FORENINGEN BJØRN WEST
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Nye BW hytten
Inventar og utstyr
Sum varige driftsmidler

Noter

3
4

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Vippskonto DnB

1503.82.90190

SPV 3632 59 31986
SPV 3632 59 31994

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital 01.01.
Avslutning forsikringsoppgjør
Årets resultat
Sum egenkapital

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5

FORENINGEN BJØRN WEST
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017-18
Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 1 - Blomster og bårebuketter

Bårebuketter til Johan Sigurd Hjelmås, Sigmund Haugen og Lischen Kayser

Note 2 - Andre kostnader
2017-18
Ikke spesifisert

Generalforsamling
Avstemming kasse
Betaling av webhotell 2006-2016 (10 år)
Div utg (Anders)
Div. utg (Bjarte K)
Innvielse BW hytten 10.6.2017
Div utg Stein Olav
Utg. etterkommertreff (telt, grill mv)
Div utg (Øystein R)
Oppmåling og gebyr til kommunen
Div andre kostnader

3
3
3
7
1
9
9
39

Sum andre kostnader

2016-17
Ikke spesifisert

0
0
437
717
0
473
358
885
795
849
513

2
4
3
14

0
775
637
219
358

24 989

Note 3 - Nye BW hytten
Hytten er nå ferdig.Verdi i balansen er satt til akkulmulerte gjenoppbyggingskostnader, 4 433 182

Note 4 - Inventar
Det er kjøpt inn dyner, puter, madrasser og utebenker for til sammen 16 424

Note 5 - Egenkapital
Egenkapital 1.8.2017
Underskudd
Egenkapital 31.7.2018

5 097 759
-12 394
5 085 365

Til Generalforsamlingen i Foreningen Bjørn West

REVISJONSBERETNING

Jeg har revidert foreningens regnskap for perioden 01.08.2017 – 31.07.2018.
Bankkontoer er avstemt i samsvar med kontoutskrifter fra DNB og Sparebanken Vest.
Kostnader er tilstrekkelig dokumentert med utgiftsbilag.
Inntekter er dokumentert med innbetalinger til bankkonto.
Resultatregnskap og balanse stemmer med bokførte bilag.

Dato:

Johs Totland
revisor

20.8.2018

