
REFERAT FRA ÅRSMØTET FOR HOSTON STORSTUE SA 

Dato: 29.10.2020 

Tid: Kl 20.00 

Sted: Hoston Storstue 

Til stede: 

Stemmeberettigede: Ola H. Husby (møtt), Geir Morten Hoston (ikke møtt), Liv Marit H. 

Tromsdal (møtt), Gunnar H. Husby (IL Fjellmann) (møtt). 

Kandidater for verv i det nye styret var til stede med tale- og forslagsrett, ikke stemmerett. 

Ragnhild Hynne, Anna Lisa Hoseth, Rune Ranøien, Jo Rune Øyasæter og Tore Halgunset.  

Erik Hoston (revisor), Kari Tronvoll (gjest) 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Innkalling sendt skriftlig per melding til medlemmer. Innkalling til foreslåtte kandidater for 

nytt styre sendt skriftlig pr mail/ melding. Innkalling ble sendt sent, men det bes om 

forståelse for at dette er et unntaksår i så måte. Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste. 

 

Sak 2. Valg av møteleder og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll. 

Møteleder: Liv Marit Hansen Tromsdal 

Referent: Ola H. Husby 

Underskrive protokoll: Liv Marit Hansen Tromsdal og Gunnar H. Husby 

 

Sak 3. Orientering om byggeprosess, økonomi og videre drift. 

Det foreligger ingen årsmelding for Hoston Storstue SA da det kun har vært drift i en måned. 

Det foreligger heller ikke budsjett og årsplan. Dette overlates til det nye styret for Hoston 

Storstue SA, som skal sørge for ivaretakelse av drift og aktivitet.  

Ola H. Husby orienterer om byggeperiode, økonomi og videre drift av Hoston Storstue SA. 



Årsmøtet oppfordrer nytt styre til å følge opp videre drift og aktivitet for Hoston Storstue SA. 

Byggekomiteen fullfører arbeid med ferdigstillelse av Hoston Storstue SA i henholdt til 

godkjenninger, samt jobber videre med økonomi.  

 

Sak 4. Vedtekter 

Ved etablering av foretaket Hoston Storstue SA ble det vedtatt vedtekter for foretaket. Disse 

vedtektene er nå justert noe og tilpasset drift av foretaket. Se vedlegg «Vedtekter for 

foretaket Hoston Storstue SA orgnr. 916218370» 

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til nye vedtekter for Hoston Storstue SA, og oppfordrer 

til at saken tas opp på nytt ved neste årsmøte for Hoston Storstue SA.  

 

Sak 5. Utleiepriser, utleiebetingelser. 

Det sittende styret for Hoston Grendelag SA har utarbeidet utleiepriser og betingelser for 

Hoston Storstue SA. Utleiepriser og utleiebetingelser er diskutert i det sittende styret for 

Hoston Storstue SA. Styrets forslag er å oppfordre det nye styret for Hoston Storstue SA til å 

sette tydelige utleiebetingelser og priser, samt strukturere utleieadministrering. 

Årsmøtet vedtar ingen endringer i eksisterende utleiepriser og utleiebetingelser ut over 

presisering i vedtekter, men oppfordrer det nye styret til å ta tak i strukturering av 

utleieadministrering. Utleiepriser og utleiebetingelser bes tas opp på nytt ved neste årsmøte 

i Hoston Storstue SA. 

 

Sak 6. Medlemskontingent/ andelsinnskudd. 

Medlemmer skal yte andelsinnskudd. Det skal ikke betales årskontingent. 

Styret foreslår å sette pris for andelsinnskudd for Hoston Storstue SA til 300 kr for 

enkeltmedlem og 2000 kr for lag og foreninger. Viser for øvrig til vedtekter for Hoston 

Storstue for utfyllende kriterier. 

Årsmøtet vedtar styrets forslag, og det endres ordlyd fra «medlemmer» til «andelseiere» i 

vedtekter etter innspill på årsmøtet.  



Sak 7. Valg. 

Det sittende styret for Hoston Storstue SA har etter gjeldende vedtekter for byggeperiode 

fungert som valgkomitè inn mot årsmøte for Hoston Storstue SA. Styret ser det som 

hensiktsmessig å sikre en god overgang mellom Hoston Grendelag SA og Hoston Storstue SA 

og har følgende forslag til kandidater: 

Leder: Ragnhild Hynne 

Kasserer: Hilde Hoston 

Styremedlem: Jo Rune Øyasæter 

Styremedlem: Eili Rygg Kvenild 

Styremedlem: Tore Halgunset 

1. vara: Rune Ranøien 

2. vara: Anna Lisa Hoseth 

3. vara: Gunnhild Wentzel 

 Revisorer: Erik Hoston, Venke Bjørndal 

Valgkomitè: John Kolbjørn Lium 

          Aina Wuttudal Lund 

                      Endre Hoston 

Alle kandidater velges for perioden fram til årsmøte for Hoston Storstue SA i 2021.  

 

Referent: Ola H. Husby 

 

Underskrift av protokoll:  

 

Gunnar H. Husby      Liv Marit H. Tromsdal 


