PROTOKOLL
Lørdag 12. mai 2007 ble det avholdt årsmøte i Stiftelsen hedalen.no på Hedalen skole.
18 stemmeberettigede personer deltok på møtet.
Til behandling forelå:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Styreleder Osvald Fossholm ble enstemmig valgt til møteleder.
Møtet ble erklært lovlig innkalt.
Tone Kjensrud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Redaktør Arne Heimestøl redegjorde for aktiviteten i stiftelsen i 2006. Ved siden
av det redaksjonelle arbeidet er det utført en betydelig innsats i forbindelse med
videreutvikling av nettstedet hedalen.no. Arbeidet er i hovedtrekk beskrevet i
årsberetningen for 2006. Det ble uttrykt anerkjennelse for det arbeidet som er
utført. Redaktøren ble spesielt trukket fram i den sammenheng.
Det ble videre utvekslet synspunkter på hvordan forumet fungerer. Det
fremkom ingen stor uenighet og hovedkonklusjonen er at forumet har fungert i
tråd med den målsetting og de retningslinjer som ble satt ved etablering av
stiftelsen.
Årsregnskap og årsberetning for 2006
Det fremlagte regnskap med årsberetning ble tatt til etterretning.
Valg av styre
Osvald Fossholm var på valg. Han ble enstemmig gjenvalgt i tråd
med innstilling fra valgkomiteen.
Valg av valgkomite
Sittende valgkomite som består av Mari-Ann Klemmetsrud, Ola Johnny
Fossholt og Line Mork ble enstemmig gjenvalgt.
Valg av revisor
Statsautorisert revisor Roar Hensvold ble enstemmig gjenvalgt.
Drøfting av muligheter for å øke stiftelsens inntekter
Med det ambisjonsnivå som stiftelsen har satt for sin virksomhet er det behov for å
øke inntektene. Godtgjørelse til redaktøren bør i større grad gjenspeile nedlagt
innsats. Samtidig er det behov for å sette av midler til videreutvikling av nettstedet
hedalen.no. Styret hadde derfor invitert til idedugnad om temaet.
Inntektene til nettstedet kommer fra reklame, nettsider for bedrifter, offentlige etater,
lag/foreninger og utleie av e-postadresser. Prisene har ikke vært justert på 5 år. Det
ble fra flere hold gitt uttrykk for at prisene var svært lave og at disse burde kunne
økes med virkning fra 2007. Et enstemmig årsmøtet sluttet opp om dette. Samtidig
ble det fremmet forslag om etablering av årsavgift med betaling på frivillig basis.
Styret fikk fullmakt til å følge opp forslagene og iverksette etter beste skjønn.
Flere saker forelå ikke til behandling.
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