
  

Styremøte Farsund byforening 03.02.2016 hos Helen.  

 

Til stede: Gunhild, Andrea, Jan Gunnar og Helen  

 

Før møtet var det enighet om at vi må tilstrebe å prioritere møtene slik at flere kommer. Vi opplever 

stadig at vi er få på styremøtene. Nå fremmes sak om endring av antall medlemmer, dvs. økning med 

ett. Mot slutten av møtet ble det bekreftet at begge de forespurte ønsker å stille til valg. Dermed blir 

både Lisa Brøvig og Christine Aunevik medlem og varamedlem, Helen går ut.  

 

1. Bygningsvernprisen  

Vi er enige om at styret går for Brøvigs rederi sine lokaler i Havnegaten. Det er ikke kommet inn 

innspill utenfra om andre kandidater. Gunhild ringer Gunnar Brøvig og finner veien videre.  

2. Eplehagen  

Ingvild tar en ny sponsorrunde i bankene. I tillegg prøver vi kronerulling på FB. Legg ut illustrasjoner 

og forsøk å få noen til å betale inn, ingen beløp eller noe. Kan du se på dette Ingvild?  Ellers må vi 

skrive en årsmøtesak på at det brukes inntil 50.000,- på å bli ferdig. Gunhild sender Helen Truls 

Dåsnes sitt innlegg i avisen. Helen skriver sak og forsøker å forklare manglende sponsor. Iflg. 

Skatteetaten kan vi som forening betale inntil 10.000 kroner skattefritt og meldefritt til en person pr. 

år.  Jan Gunnar sjekker videre om mulighet for å få noen til å ta jobben innenfor den rammen.  

 

3. Benker på broa over til Gåseholmen 

Byforeninga  har fått innspill om at det burde vært benker i «utsparingene» på broa over. Dette 

spiller vi videre inn politisk som en god ide.  

 

4. Møte om ny vei på Vestersida  

Tore var på møtet, men er ikke på styremøte så vi mangler referat fra det. Venter på informasjon fra 

ham.  

 

5. Saker til årsmøtet  

Se pkt. nr. 2. samt innledning. Helen skriver sak om endring av vedtekter slik at vi slipper å ha 1/3 til 

stede for endring av vedtekter. Hensikten er å øke antall medlemmer i styret med 1.  



 

6. Innmelding Arne Mikalsen?  

Det er ordnet.  

7. Fokus på Vestersiden, klubbhuset.  

Kan man få kommunen til å overføre huset til byforeningen? Stiftelse? La kommunen selge det til 

noen som er genuint interessert? Huset er flott, men litt vanskelig å se at en kan ta ansvar for huset.  

Årsmøtet holdes på Backes Bu kl. 19.00, styret møtes kl. 18.00. Gunhild koordinerer saksliste og 

saker.  

 

Mvh 

Helen  

Referentvikar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Helen skriver sak om endring av vedtektene. Vi  ønsker fjerning av at 1/3 av medlemmenes 

tilstedeværelse er nødvendig for endring av vedtekter. Simpelt flertall er viktig.  

Styret ønskes utvidet med en person, samt at en fortsetter med to vara.  

 

 

 


