Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2021
Generalforsamlingen for 2020-2021 ble avholdt i Bjørn West hytten lørdag 28. august 2021 kl. 1500.
Fra styret var følgende til stede:
Johs Totland, Bjarte Kleiven, Kjartan Revheim, Tove Kayser (vara) og Anders Stusdal (vara).
Fra valgkomitéen var følgende til stede: Arvid Matre
Dessuten møtte: Blanche Eknes og Helge Valaker.

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 veteran som hadde gått bort siden sist generalforsamling:
Hallvard Fosse, død 08.03.2021. Han ble minnet med ett minutts stillhet.
Formannen gikk gjennom dagsorden:
1) Referatet fra forrige generalforsamling, 2) Årsmelding, 3) Regnskap, 4) Innkomne saker, 5) Valg
Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling
Formannen leste gjennom referat fra forrige generalforsamling som ble enstemmig godkjent.
Sak 2: Styrets årsmelding for arbeidsåret 2020 - 2021
Formannen leste gjennom styrets årsmelding for arbeidsåret 2020-2021.
Grunnet Covid 19 har styret kun hatt ett styremøte (telefonmøte) i arbeidsåret. Gledelig at antall
følgere på FaceBook (fb) øker. Hytten har vært mindre utleid enn i forrige periode. Leieinntektene
nesten halvert. Det har vært utført mye godt dugnadsarbeid på hytten, bl.a. nytt solcellepanel på
framsiden av det nye styresystemet. Stor takk til alle som har vært med.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent
Sak 3: Styrets regnskap for perioden 1.8.2020 til 31.7.2021
Formannen gikk gjennom regnskapet slik det er lagt fram for generalforsamlingen og konkluderte med at
foreningens økonomiske stilling er god. Underskuddet på kr.7941,- skyldtes hovedsakelig mindre
utleieinntekter.
Johs Totland har revidert regnskapet.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 4: Innkommende saker
1) Ønske fra Svein Raknes om å ta opp igjen støttemedlemskap til «ikke etterkommere» ble
enstemmig vedtatt. Pris kr.250,- Saken blir presentert på foreningens nettside og fb.
2) Enstemmig vedtatt ønske fra Bjarte og Stein Olav om navneliste (grunnet corona) på leietakere av
hytten.
3) Enstemmig vedtatt nye priser for utleie ble vedtatt etter ønske fra Bjarte og Stein Olav:
Ikke etterkommere:
Døgn
kr.2500
Helg
kr.5000
Skoler
(Ingen endring)
Etterkommere
Døgn
kr.1000
Helg
kr.2000

Sak 4: Valg
Valgkomiteens forslag ble godkjent med akklamasjon.
Formann:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomité:

Kjartan Revheim (valgt for 1 år)
Stein Olav Jordal (valgt for 2 år), Bjarte Kleiven (valgt for 2 år), Jan Eide (valgt for 2 år)
og Andreas Eknes Lie (valgt for 2 år).
1. Tove Kayser (valgt for 2 år), 2. Anders Stusdal (valgt for 1 år)
Johs Totland
Øystein Revheim og Arvid Matre

Avgått formann, Johs Totland, ble takket for godt utført arbeid i mange år. Han vil fortsatt ha ansvar for
foreningens nettside og fb.
Avslutning
1) Tove Kayser stiller fra foreningen i styret for Bjørn West-marsjen, men det trengs fremdeles en
erstatter for Alf Høyland.
2) Tove Kayser orienterte fra vellykket Bjørn West-marsj søndag 22.august. Rundt 450 deltakere ble
eiere av fin, orange T-skjorte. Marsjen var delt i tre, lang, kort og militær marsj, alle coronaregler
ble fulgt. Til neste år er det 40-års jubileum for marsjen. Da har vår nye forsvarssjef, Eirik
Kristoffersen, lovet å holde minnetalen. Han ønsker også å gå marsjen.
3) Generalforsamlingen ønsker at det blir en fast betaling for utførte vaktmestertjenester i hytten.

Det ble servert kaffe, brus og nydelige smørbrød.
Storetveit, 29. august 2021
Tove Kayser
referent

Agenda generalforsamling Foreningen Bjørn West 28.8.2021
Åpning av møtet
Valg av referent
Veteraner som har gått bort
Følgende veteran er gått bort siden sist generalforsamling: Hallvard Fosse, død 8.3.2021. Vi minnes
Hallvard med ett minutts stillhet.
Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling
Sak 2: Styrets årsmelding for arbeidsåret 2020-2021
Sak 3: Styrets regnskap for perioden 1.8.2020 til 31.7.2021
Sak 4: Innkommende saker
1. Svein Raknes har ringt inn følgende sak: Ønske om å ta opp igjen støttemedlemskap til «ikke
etterkommere»
2. Bjarte og Stein Olav: Navneliste på alle brukere av hytten, ved leie. (Kan forklares med Korona)
3. Bjarte og Stein Olav: Nye priser for utleie.
Priser (eksempel)
a) Bare endre døgnpris
Ikke etterkommer: Døgn
Helg
Skoler
(Ingen endring)
Etterkommer
Døgn
Helg

2 000
4 000
1 200
1 000
2 000

b) Endring døgnpris + betale ekstra pr. person
2 000 + 100 / pr. bruker
4 000 + 200 / pr. bruker
1 200
1 000 + 50 / pr. bruker
2 000 + 100 / pr. bruker

*) Ved ekstra betaling pr. person bør det settes en aldersgrense for barn gratis og eventuelt halv pris for
ungdom.
Eksempel.
Barn:
Ungdom:

-> 10 år gratis
10 – 18 halv pris.

*) Dugnadsrabatt: De som er med på dugnad får halv pris leie pr dag dugnad.
(2 dager dugnad gir halv hyttepris på en helg. Tillegg for enkeltpersoner gjelder fortsatt)

Sak 5: Valg av styre
Dagens styre
Formann:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomité:
Avslutning

Johs Totland (valgt for 1 år)
Stein Olav Jordal ,på valg, Bjarte Kleiven, på valg, Jan Eide, på valg og Kjartan
Revheim ,valgt for 2 år på forrige generalforsamling.
1. Tove Kayser, 2. Anders Stusdal
Johs Totland
Øystein Revheim og Arvid Matre

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29.august 2020
Generalforsamlingen ble avholdt i Bjørn West hytten kl.15.00
Fra styret var følgende til stede:
Stein Olav Bjordal, Bjarte Kleiven, Kjartan Revheim, Jan Eide, Tove Kayser (vara),
Anders Stusdal (vara). Formannen Johs Totland kunne ikke stille.
Fra valgkomiteen var til stede: Øystein Revheim
Dessuten møtte: Kristian Bjørge, Blanche Eknes, Kari Bjordal.
Åpning av møte.
Bjarte Kleiven ledet møte og ønsket velkommen. Øystein Revheim ble valgt til referent.
Bjarte leste opp navnene på de veteranene som hadde gått bort siden sist
generalforsamling: Karsten Torkildsen, død 23.09.19 og Otto Sevaldson, død 04.05.20.
De ble minnet med et minutts stillhet.
Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling.
Referatet ble gjennomgått og der var ingen kommentarer til referatet.
Sak 2: Styrets årsmelding for arbeidsåret 2019 – 2020.
Bjarte leste opp årsmeldingen. Der var ingen merknader til årsmeldingen.
Sak 3: Styrets regnskap for perioden 01.08.19 – 31.07.20
Regnskapet ble gjennomgått. Det ble et overskudd på kr 14 049,-.
Dette til tross for utgifter til nye solcellepaneler.
Utleieinntektene har vært bra selv i disse koronatider.
Johs Totland har revidert regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.
Sak 4: Innkomne saker:
Det er ingen innkomne saker.
Sak 5: Valg av styre:
Det ble diskutert om man skal få noen inn i styret som kan avlaste Bjarte og Stein Olav.
Mye av jobben for styret er å administrere hytten. Der har vært flere tekniske problemer
som har krevd at Bjarte eller Stein Olav har måtte kjøre opp til hytten for å rette på feil.
I tillegg må der gjøres en innsats ved åpning av hytten om våren og stengning i oktober.
Diverse vedlikehold vil der alltid være.
Valgkomiteen vil til neste sesong prøve å engasjere folk til dugnad av de som er brukere av
hytten. Det er noen som leier hytten flere ganger i året og hvert år og man håper at disse
kan bidra og kanskje noen også kan bli medlem av styret. Det vil være gunstig om man finner
noen fra distriktet, ikke for langt fra hytten, som kan delta på dugnader. Man vil også prøve å
ta kontakt med tidligere støttemedlemmer. Øystein sa seg villig til å ringe rundt for å skaffe
dugnadsfolk.

Kun Kjartan Revheim sto for valg. Han ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Johs Totland har sagt seg villig til å fortsette som formann et år til. Han skal da flytte og
slutter da som formann.
Styret for neste år:
Formann:

Johs Totland (valgt for 1 år)

Styremedlemmer:

Stein Olav Jordal, på valg neste år
Bjarte Kleiven, på valg neste år
Kjartan Revheim, valgt for 2 år
Jan Eide, på valg neste år

Varamedlemmer:

Tove Kayser
Anders Stusdal

Revisor:

Johs Totland

Valgkomite:

Øystein Revheim
Arvid Matre

Avslutning:
Tove refererte fra Bjørn West marsjen.
Det var delte meninger om marsjen skulle arrangeres i år pga smittefaren. Marsjen ble delt i
3 for å spre deltakerne. Totalt deltok 275. Det var dårlig vær og tungt å gå.
Foreningen har ansvaret for å ta imot folk ved innkomst. Her trengs det nye folk og Tove skal
prøve å skaffe noen nye som kan gjøre jobben.
Stor takk til HV09 og Røde Kors som alltid stiller.
&&&&&&&&&
Det ble servert kaffe, brus, nydelige smørbrød og småkaker. En strålende helg.
Det ble etterlyst hvit dame og svarte drinker.
Øystein Revheim
referent

Styret sin årsmelding for arbeidsåret 2020 – 2021
Styret har hatt ett styremøte i arbeidsåret,
11.11.2020 (telefonmøte. Referat fra styremøtene
ligger på hjemmesiden http://bjornwesthytten.no ,
men er også lagt ved årsmeldingen. Hovedfokus på
møtet har vært utleie under corona-epidemien,
status og vedlikehold av hytten og økonomi.
Ellers øker antallet følgere på FaceBook. Vi har
doblet antallet følgere fra i fjor (nå 450) og ganske
mange flere som har vært inne og sett på sidene.
Formannen har jevnlig
oppdatert FB-siden noe som har
medført mange likerklikk.

Utleie

Hytten har vært mindre utleid enn i
forrige periode, 9 dager i august,
6 dager i september, 6 dager i
oktober, 5 dager i mai, 12 dager i
juni og 16 dager i juli. En klasse fra
Ostereidet barneskule, en fra
Ostereidet ungdomsskule og en fra
Sandnes skule har leid hytten. Sum
leieinntekter i perioden 1.8.202031.7.2021 er litt over 24 000 kroner
nesten halvparten av forrige
periode.

Innkjøp

Det har blitt jobbet med oppheng
av nytt solcellepanel på framsiden det nye styresystemet. I tillegg har
vannpumpe og tilbakeslagsventil blitt ordnet.

Dugnad

Det har vært gjort en god del dugnad på hytten. Takk til alle som har vært med.

Referat fra styremøter i arbeidsåret
Koronasituasjonen har ført til at det ikke har vært avholdt fysiske møter. Det har bare blitt avholdt ett møte i
arbeidsåret. En del saker har blitt ordnet ved uformell kontakt over telefon.

Styremøte 11.11.2020

Møtet ble avholdt på telefon. Deltakende: Johs Totland, Stein Olav Jordal, Bjarte Kleiven, Anders Stusdal, Tove
Kayser, Jan Eide og Kjartan Revheim
På styremøtet ble følgende saker gjennomgått/diskutert
• Status hytten
• Deltakelse i styret i Bjørn West marsjen og hjelp på selve marsjdagen
Status hytten
Formannen gikk gjennom økonomi. Stein-Olav og Bjarte gjorde rede for reparasjon og klargjøring for vinteren.
Deltakelse i styret i Bjørn West marsjen og hjelp på selve marsjdagen
Tove er med, men foreningen må jobbe for å få flere til å delta.

Totland, 24. august 2021
Johs Totland, formann

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

2020-21

2019-20

0
0
4 107
24 550
3 805
32 462

0
0
3 908
52 292
554
56 754

0
1 200
62
12 919
27 556
41 737
-9 275

10 000

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt
Netto finans

1 333
1 333

1 825
1 825

Årsresultat

-7 941

14 015

Disponering
Overføringer annen egenkapital
Sum disponert

7 941
7 941

-14 049
-14 049

2020-21

2019-20

4 433 182
337 080
4 770 262

4 433 182
337 080
4 770 262

4 770 262

4 770 262

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

4 802
294 068
13 858
312 728

9 046
296 114
15 510
320 670

Sum omløpsmidler

312 728

320 670

5 082 990

5 090 932

2017-18

2016-17

5 090 932
-7 941
5 082 990

5 076 883
14 049
5 090 932

5 082 990

5 090 932

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

Noter

1

2

42
12 141
22 382
44 564
12 189

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

Sparebanken Vest 3632 59 31986
Sparebanken Vest 3632 59 31994

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

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5

FORENINGEN BJØRN WEST
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020-2021
Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Note 1 - Gaver

Gave til Bjørn West museet i forbindelse med jubileum forrige regnskapsår

Note 2 - Andre kostnader
Generalforsamling og møter
Div utg (Anders)
Div. utg (Bjarte K). Solceller mv
Div utg (Stein Olav)
Utg. etterkommertreff
Div utg (Øystein R)
Oppmåling og gebyr til kommunen
Kranser 75 år (Johs)
Div andre kostnader

2020-21
3 904
1 706
14 741
2 569

2019-20
5 242
646
25 348
0

4 636
27 556

2 600
10 728
39 322

Sum andre kostnader

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

Note 4 - Inventar
Det ble kjøpt inn div solcelleanlegg for 16 448 forrige regnskapsår

Note 5 - Egenkapital
Egenkapital 1.8.2020
Underskudd
Egenkapital 31.7.2021

5 090 932
-7 941
5 082 990

Til Generalforsamlingen i Foreningen Bjørn West

REVISJONSBERETNING

Jeg har revidert foreningens regnskap for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021.
Bankkontoer er avstemt i samsvar med kontoutskrifter fra DNB og Sparebanken Vest.
Kostnader er tilstrekkelig dokumentert med bankutskrift. Det er ikke noe foretatt kontantuttak.
Inntekter er dokumentert med innbetalinger til bankkonto.
Resultatregnskap og balanse stemmer med bokførte bilag.

Dato:

Johs Totland
revisor

24.8.2021

