GLiMT – Glede, Likeverd, Identitet, Medvirkning, Trygghet
Protokoll Årsmøte 24. april 2019 Sørholtet Andelslag SA (Sørholtet Barnehage)
Det var 11 andelseiere tilstede, hvorav 9 stemmeberettigede.
SAKSLISTE
1. Valg av møteleder og referent
Siw Rønold møteleder, Marit Edseth referent.
2. Valg av to andelshavere til å undertegne protokollen
Per Erik Rognstad og Charlotte Johansen undertegner protokollen.
3. Godkjenning av innkalling
Innkalling ble enstemmig godkjent.
4. Godkjenning av eierstyrets årsrapport
Eierstyrets årsberetning 2018 ble enstemmig godkjent.
Viktig mål fremover er å sikre bærekraftig drift.
5. Godkjenning av regnskap for 2018
Regnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent. 2018 endte med et underskudd på
295 000 kr. Store kostnader til vikarlønn samt utskifting av dører er hovedårsakene til
underskuddet. (Se egne dokumenter utsendt med innkallingen).
6. Budsjett 2019
Budsjett for 2019 ble presentert. I år er det budsjettert med et underskudd på 740 000
kr. Årsak til underskuddet er på grunn av lavere kommunalt tilskudd i år enn tidligere
og ny bemanningsnorm som fører til økte lønnskostnader.
7. Forslag til vedtektsendring § 24 endret åpningstid
Se eget dokument utsendt med innkallingen.
Forslaget ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
Åpningstiden de to siste ukene i juli er kl. 08.00-15.30
8. Forslag til nytt pkt i vedtektene § 27 deltakelse på dugnad
Se eget dokument utsendt med innkallingen.
Forslag 1: 3 stemmer
Forslag 2: 6 stemmer
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9. Daglig leders årsmelding
Daglig leder informerte om hovedpunktene i årsmeldingen.
10. Valg av nye representanter til eierstyret
Styrets innstilling til verv i styret:
Nye styremedlemmer:
Kristin Neegaard ( mor til Milliane på Trollebo og Mikaela på Blåbærskogen).
Sanel Camo ( far til Lana som starter på Jordbærstua i august)
Følgende styremedlemmer fortsetter et år til (er ikke på valg):
Siw Rønold – leder ( mor til Siri på Blåbærskogen)
Rita Elisabeth Dreyer ( mor til Jonathan på Trollebo)
Hanne Smidt (mor til Selma på Trollebo og Herman på Eventyrland)
Espen Simonstad ( far til Liam på Jordbærstua)
Ingen motkandidater ble foreslått og de nevnte personer ble enstemmig valgt.
Ivo Walker og Kristine Mensner avsluttet i Styret ved årsmøtet.
Signering av Protokoll :

-----------------------------------Per Erik Rognstad

--------------------------------Charlotte Johansen

