
PROTOKOLL ÅRSMØTE NORDØY GRENDELAG 20 APRIL 2016 

 
 

1. Konstituering av årsmøte 
 
Møteleder: Øyvind Lilleby 
Referent : Heidi E Bye 
 
 

2. Godkjenning av saklista 
 
Ingen innvendinger og godkjenningen vedtatt 
 
 

3. Årsmeldingen 
 
Årsmeldingen ble lest opp av møteleder. 
Kommentarer: 

- Vi som grendelag bør engasjere oss i forhold til butikken. Viktig at den består. 
- Vi bør være aktive i forhold til ny-innflyttere og hyttefolket. 

o Informasjon om bygda 
o Hvilke aktiviteter som finnes 
o Hvilke tilbud generelt 
o Hva finnes her 
o Være våkne og hilse velkommen 

- Hjemmesiden til grendelaget oppdateres 
 
Årsmeldingen ble vedtatt med endringene ovenfor. 
 
 
 
 

4. Regnskap 
 
Gjennomgått og vedtatt 
 

5. Budsjett 
 
Gjennomgått og vedtatt 
 

6. Valg 
 

- Siste års styre har bestått av:  
     
Leder:    Øyvind Lilleby     
Nestleder:  Ove Farbu     
Kasserer :  Marianne Haugseth    
Sekretær:   Heidi E Bye   
Styremedlem:  Magnus Kirknes    
Ungdomsrep:  Alf Martin Wist   
 
Varamedlem:  Guro Fossum   
Vara ungd.  :  Anders Trønsdal Lyngstad     
 



Revisor:         Ole Harald Vang  
  
Valgkomite:  Leder Svein Berfjord    

Ole Tronstad 
            Elin Bye 
 

- Nytt styret for 2016 valgt på årsmøte på bakgrunn av valgkomiteens innstilling: 
 

Øyvind Lilleby Leder Gjenvalg 
Magnus Kirknes Styresmedlem Ikke på valg 
Heidi E. Bye Syresmedlem  / sekretær Gjenvalg 
Bente Fossum Hjelde Styresmedlem //kasserer Ny 
Ove Farbu Styresmedlem  Ikke på valg 
Alf Martin Wist Ungdomsrepresentant Ikke på valg 
   
Guro Fossum Vara til styret Ikke på valg 
Anders Trønsdal Lyngstad  Vara ungdomsrepr. Ikke på valg 
   
Ole Harald Vang 
 
Valgkomite: Elin Bye 
Ole Tronstad 
Bjarne Martin Lyngstad 

Revisor Gjenvalg 

 
 
 

7. Arbeidsplanen 
 
Arbeidsplanen ble gjennomgått og godkjent med de kommentarer som er tatt inn under sak 
om årsmeldingen. Sak 3 
 
Eiliv Lyngstad orienterte litt rundt Inderøyturer og planene for sommeren. Det blir 
gjennomført/arrangert 3 turer på Kjerknesvågen. 
 

8. Innkomne forslag 
 
Det var ikke kommet noen forslag til styret innenfor de frister som gjelder. 
 
Styret ba imidlertid om råd angående annonsering i forkant av årsmøte. Spørsmålet gikk på 
om det er så mange kanaler at det ikke er nødvendig med egen annonse i Inderøyningen. 
Konklusjonen ble at det fortsatt skal annonseres i avisa. 
 
Styret ba også om råd angående evt. anskaffelse av en PC/nettbrett til bruk for styret for 
referater, årsmøter, årsmeldinger osv. Dette for å bedre kunne sikre at vi har alt av 
dokumenter o.l. i riktig format og på rett plass. Leder og sekretær vil kunne bruke denne 
sammen. Nå er det hver enkelt som skriver og lagrer på sin private PC og som bruker 
forskjellige format, og må sende/lagre/oppbevare riktig. Konklusjonen ble at det er opp til 
styret å undersøke litt samt utforske lagringsområder som f.eks "Min sky" 
 
Når det gjelder skolestrukturen og ordfører Ida Stubergs orientering/deltakelse, kommer det 
eget referat. 
 
Tilslutt en kort orientering om fiberutbyggingen.  
 
Årsmøtet slutt. 


