
Referat fra årsmøte 23.02 2016 
 

Møteleder: Siri 
Referent: Anne Karin 

 
Deltok: Ellen Schaanning, Alice Bårdsen, Linn Kristin Birkenes, Julie 

Haraldseid, Jan Egil Alvsvåg, Siri Vikse, Gro Elisabeth Strømø, Caitlyn 
Warren, Cathrin Hennig, Anne Karin Dalva 

 
 

1. Siri orienterer om regnskap.  
Utgifter i 2015 385 670kr  
Største enkeltutgift utenom stalleie i 2015 er grus.  
Fått inn ca 175 000kr på fjernadopsjon.  
(Regnskapet legges ut i sin helhet på egen side.) 

 

2. Valg av nytt styre:  

Leder: Siri Vikse 

Sekretær: Anne Karin Dalva 

Kasserer: Elina Nilsen 

Styremedlem: Julie Haraldseid 

Styremedlem: Jan Egil Alvsvåg 

Styremedlem: Cathrin Hennig 

Styremedlem: Linn Kristin Birkenes 

Varamedlem: Alice Bårdsen 

Varamedlem: Caitlyn Warren 

 

3. Saker fra styret:  

 Bekymringsmeldinger som ble sendt til Mattilsynet. Siri orienterer. Saken vil, 
av naturlige årsaker, ikke fulgt opp videre.  

 

 Har ikke hatt så mye arrangementer i 2015 som vi ønsket grunnet lite frivillige 
og lite dugnad. Vi ønsker at dette blir bedre i 2016. Vi prøver å ha både kurs 
og medlemsdager i 2016. Før vi kan sette konkrete datoer for kurs og åpne 
dager må det en del dugnadsjobbing til. Dette blir satt opp ved neste 
styremøte.  

 

 Selge utstyr på lørdagsmarked ved byparken. Haugesund kommune åpner for 
markedslørdag hver lørdag i Byparken og det er gratis å selge! Før vi gjør det 
samles vi i garasjen til Siri og går igjennom alt vi har av utstyr.  

 

 Må lage mål og delmål og hvordan de skal nås. Søknad ble sendt til nav ang 
miljøarbeider, får svar i april. Regner med negativt svar.  

https://www.facebook.com/notes/viksemarkas-venner/referat-%C3%A5rsm%C3%B8te-2302/1715597432016310


 

 Bør få samarbeidspartnere, ønskelig at det blir gjort noen dugnader før vi tar 
imot folk på gården. Klarer ikke å ta imot folk fast på dagtid. Kan forsøke 
dagleir i sommer evt. Må ha toalett og oppholdsrom. Siri sjekker med 
kreftomsorgen om muligheter for samarbeid.  

 

4. Eventuelt 

Ønskelig med undervisning med hest. Ellen, Cathrin, Aage, Unni kan være aktuelt.  

Ellen har klikkertreningskurs, oppstart til våren (mai?)  

 

 Medlemskontingent; må legges ut. Må gi Siri tilgang til nettbank. Si opp 
bankkortet til Elina, koster å ha to, kun nødvendig med 1.  

 


