Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 27. august 2022
Generalforsamlingen for 2021-2022 ble avholdt i Bjørn West hytten lørdag 27. august 2022 kl. 1500.
Fra styret var følgende til stede:
Kjartan Revheim, Bjarte Kleiven, Stein Olav Jordal, Jan Eide, Andreas Eknes Lie og Tove Kayser (vara).
Fra valgkomitéen var følgende til stede: Øystein Revheim og Arvid Matre
Dessuten møtte: Per Eilif Åsvang, Kristian Bjørge, Kjell Kalhovd, Turid Haugsvær, Åse-Marit Kodhort,
Oddveig Hægstein, Kari Buene Jordal og Linda Kaalaas.

Åpning av møtet
Formann Kjartan Revheim åpnet møtet og ønsket velkommen. Tove Kayser ble valgt til referent.
Formannen ble valgt til møteleder.
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 2021 - 2022
a) Møte 09.10.21 i Bjørn West-hytten (stenging, rutiner og info til de som leier, lister over hva som
skal gjøres på åpning, planlegging av dugnad)
b) Møte 19.04.21 på Kronstad hovedgård. (Dugnad, ting som må gjøres, ulike datoer, priser for utleie
– viktig at hytten går i pluss – snakket om drift av hytten, skoleklasser, dugnad poeng, planlegging
av åpning av hytten)
c) Ulike ting er blitt kjøpt inn og montert: hyller i batterirom og bod, monter i stuen og styring av
solcelle-anlegget.
d) Planert utenfor. Det er blitt fin og bra plass for tømming av toaletter
e) Åpning av hytten, strøm, vann, båter, laken byttet og vasket, nedvask m.m.
f) 21.10.21 la formannen ned krans på nytt minnesmerke ved Mjømna kirke hvor Fredrik Kayser og
Severin Synnes kom inn Mjømnesundet 15.10.44.
g) Økt utleieinntekter: kr.37 093,- i år vs kr.24 550,- i fjor
h) Regnskapet går i minus kr.15 606,- grunnet planering og tømming toalett samt diverse innkjøp.
i) God økonomi
j) 17.-19.juni ble følgende dugnadsarbeid utført: bjørk felt samt noen andre mindre trær på tomten
som ble kløvet og stablet. Ryddet, vasket vinduer innvendig, tømt lamper for fluer. Det mangler
fremdeles maling på ark, vestsiden.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent

Sak 3: Styrets regnskap for perioden 1.8.2021 til 31.7.2022
Formannen gikk gjennom regnskapet slik det er lagt fram for generalforsamlingen og konkluderte med at
foreningens økonomiske stilling er god. Underskuddet på kr.15 606,- skyldtes hovedsakelig planering og
tømming av toaletter samt diverse innkjøp.
Johs Totland har revidert regnskapet.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Innkommende saker
Ingen innkommende saker
Sak 4: Valg
I år var det kun formann Kjartan Revheim og vara Anders Stusdal som var på valg.
Valgkomiteens forslag om gjenvalg for begge (1 år) ble godkjent med akklamasjon.
Styret:
Formann:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:
Valgkomité:

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

Neste år er det viktig at 2 av de nyvalgte blir valgt for 1 år og 2 for 2 år. Forslag at to av dem som ev går av
styret velges til valgkomite.
Johs Totland 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 21.august. 392 deltakere ble eiere av
fin blå og gul T-skjorte, fargene valgt som solidaritet med Ukraina. Grunnet dårlig værmelding ble
den lange marsjen for første gang avlyst. Dermed måtte alle gå den korte marsjen. Været var bra
helt til de siste kom i mål. Også den militære marsjen, «Fredrik Kaysers minneløp», gikk den korte
marsjen. Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, holdt en fin minnetale for 40-årsjubilanten. Han fokuserte
mye på dagens situasjon i Ukraina. Han lovet dessuten å komme igjen (innen fem år) for å gå den
lange marsjen.
3) Bjarte Kleiven tok opp at det burde være et krav om informasjon om Bjørn West når skoleklasser
leier hytten. Tove Kayser vil be Arnold Matre om å lage en kortversjon av historien til skolene.
Dessuten må det være tydelig i avkrysningsskjema om hva som MÅ gjøres før en forlater hytten.
Skjema sendes til formannen.

Det ble servert kaffe, brus og nydelige smørbrød.
Storetveit, 29. august 2022
Tove Kayser
referent

