Generalforsamling Holum Skog Velforening 2019

Vedlegg nr. 5
Gjennomgang av kostnader ved å drifte Holum Skog Velforening.
Forslaget er mottatt fra Fredrik Håve:
Jeg ser at for 2017 brukte vi 60% av medlemskontingenten til å dekke honorarer.
Medlemskontingent 255 000 (1500,- * 170 stk)
Styret og revisjon 91 500
Forretningsfører 61 000
Jeg mener vi må diskutere om dette er rett bruk av våre midler.
Forslag:
Diskutere størrelsen på honorarene til styret og revisjon.
Som et tak mener jeg vi bør følge beløpsgrenser for skatteplikt som er når samlet
lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10
000 kroner.
(https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-ogbransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skattfor/skatteplikt-for-utovere-og-tillitsvalgte-mv/)
Evaluere mulighetene for å få ned kostnaden til forretningsfører.

Historikk:
På generalforsamling i Holum Skog Velforening den 25.03.2010 var det ingen kandidater
til nytt styre. Valgkomiteen klarte ikke å få kontakt med mulige kandidater. Av det
sittende styret som bestod av 4 medlemmer var det ingen som sa seg villige til å
fortsette i sine verv. Det ble vedtatt å utsette valget med 4 – 6 uker i et forsøk på å få
kandidater til nytt styre. Det ble innkalt til ekstraordinær generalforsamling den
19.05.2010. Det ble opplyst på innkalling at et alternativ var å sette store deler av
styrets arbeide til regnskapsfører, men dette ville medføre en økning i velavgiften. Frem
til generalforsamling den 15.03.2011 ble Holum Skog Velforening administrert via
regnskapsfører (forretningsfører). I budsjett for 2011 settes velavgiften til kr 1 500 og
styrehonorar til kr 90 000. Budsjettet blir enstemmig vedtatt.
På generalforsamling den 04.04.2016 ble det godkjent en godtgjørelse til revisor. Denne
ble satt til kr 1 500.
Styret har pr 01.03.2019 byttet regnskapsfører. Dette fremkommer i budsjettforslag
2019.

Styrets forslag til vedtak:
Det er blitt betydelig mer arbeid og ansvar på styremedlemmene siden 2011. Utover
arbeid med å følge opp løpende saker som bl.a omfatter mail/ telefon fra medlemmer,
vintervedlikehold og saker som gjelder nærområdet sitter medlemmene også i styrene til
Holum Skog Grendehus og Solstua barnehage AS. I sistnevnte har man personalansvar
og forpliktelser overfor ansatte og barn. Styremedlemmene nedlegger mange timer til
forberedelser og møter. På bakgrunn av ovennevnte fastholdes styrehonorarene
uforandret.

