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Årsmøteprotokoll for Rv3-Den Grønne Snarvei
Mandag 20. mai på Stor-Elvdal Hotell, Koppang
Tilstede: Sæming H. Hanestad Skjerdingen Høyfjellshotell), Tollak Skogland (Østerdalen Hotell), Arne
Hagetrø (Rendalen kommune), Madlaina Bichsel (Norsk Elgsenter), Marijke van der Viel og Vigdis
Leren (Cafå Kjøkkenveien 3), Pålsagen (Stor-Elvdal Hotell), lngvild Haugbråten (VER), Gotmar Rustad

(Løiten BrænderiOpplevelser), Trond Asle Daltveit (nestleder istyret)og lne Gulbæk

Saksliste:

t.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det ble foretatt en rask presentasjonsrunde av de som var tilstede for å avklare antall
stemmeberettigede.
Vedtak: lnnkalling og saksliste godkjent uten innsigelser

2. Valg av mØteleder, referent og un{erskrivere av protokoll
Vedtak: Trond Asle Daltveit møteleder, lne Gulbæk referent, Pål Sagen og Vigdis
Leren underskrivere av protokoll

3. Årsmelding 2018
Vedtak: Årsmeldingen ble lest i sin helhet og godkjent uten innsigelser

4.

Regnskap 2018

a.

Foruten utgifter til drift av www.rv3.no (ca. kr 450) har det ikke vært
Økonomiske transaksjoner iforeningen Rv3-Den Grønne Snarvei i 2018.

Vedtak: Regnskapet 2018 ble godkjent uten innsigelser

5.

Fastsette kontingent 2020
Fastsettelse av kontingent for 2020 blir utsatt til et høstmøte, der vi vil ha handlingsplan for
2020 på plass. Hgstmøtet er tenkt som et seminar med ett eller flere relevante temaer.
Vedtak: Fastsettelse av kontingent for 2020 blir utsatt til høsten 2019.

6.

Vedta budsiett lor2O1,9
I budsjettet er det tatt høyde for at foreningen består av 30 medlemmer som betaler
kontingent. Pr i dag ligger vi tett opp mot det, og håper å få solgt inn noen ganske få
bedrifter i løpet av forsommeren. Vi har sendt sØknader om støtte og oppfordring til
medlemskap til næringsfondene i de involverte kommunene, og budsjetterer med å
få innvilget 5 av søknadene. Av kostnader er det, i tillegg ti! trykt kart i 5000
eksemplarer, beregnet noe administrasjon og jobb med web og FB-side. ! tillegg vi! vi,
hvis vi får inn midler fra kommunene, kartlegge mulighetene for å sØke lnnovasjon

Rv3 Den Grønne Snarvel . C/o Visit Elverum-Regionen AS . Storgata 20 ' 2414 Elveru m ' Org.nr. 917 685 169

w
"iJii?i"'

Norge om midler til bedriftsnettverk for å utvikle foreningen videre, slik det er
ønskelig fra styret og medlemmene.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt uten innsigelser

7,

Vedta foreningens handlingsplan for 2019
Handlingsplanen ble gjennomgått av Trond Asle. Tiltakene ble diskutert, og det er
enighet om dem, Det er også enighet i at målet er å utvikle denne og ha mål om
større aktivitet for 2O2O og fremover, men at det viktigste for 2019 er å få trykket
kart, rette opp rv3.no, få opp aktiviteten på FB-siden og lage lnstagram-konto.
Vedtak: Handlingsplanen ble vedtatt uten innsigelser.

8.

Valg
Styreleder og et styremedlem er gått ut, og to nye velges inn. Nestleder rykker opp til leder.
Vedtak: de foreslåtte styremedlemmene klappes inn.

a. Styreleder - Trond Asle Daltveit
b. Medlemmer - lngvild Haugbråten,

Pål Sagen, Sæming H. Hanestad (ny),

Madlaina Bichsel (ny)
Merk: Dette er styrets sammensetning etter valget. lfØlge vedtektene velges styrets representanter
for 2 år. Det var to nye representanter i år. De som fortsatte i styret kan være på valg neste år (1 år).

Handlingsplan 2019, årsberetning, regnskap og forslag til budsjett var vedlegg til innkallingen
som ble sendt på epost 2. mai 2019.
Referent lne Gulbæk, telefon 9974 91 15, ine(ovisitelverumregionen.no

Underskrift protokoll:

Vigdis Leren

r/o:
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