Referat Årsmøte VIS 28.3. 2017
Valg av møteleder:

Leder Rigmor Halsli

Valg av sekretær

Dag Jøran Ness

Godkjenning av innkalling.

Godkjent

Behandle og godkjenne VIS årsmelding

Godkjent, med tillegg tillegg der VIS takker
Båtforeninga for leie og bruk av lokalene.

Behandle og godkjenne VIS regnskap
skal med i årsmøte.

Godkjent, stemmig. Snakk med revisor om poster som

Behandle og godkjenne VIS budsjett

Godkjent, Enstemmig. Med endringer av det at vi går
for reindyrking av Vanvikan og at styre gis muligheter
for å omdisponere deretter

Fastsette kontingent,

Styrets forslag for 2017: Kontingent holdes uendret
bortsett fra Næringsmedlemmer som reduseres til 500kr
Enkeltmedlem 100 kr
Husstand: 200 kr (foreldre og barn u. 16 år)
Nærings medlem: 500 kr
Lag og foreninger: 200 kr






Valg: På valg 2017, Disse har vært i styret og utvalg i 2016











Leder: Rigmor Halsli
Nestleder: Raymond Balstad
Styremedlem:Dag Jøran Ness
Styremedlem: Erlend Lund
Styremedlem: Trond Damhaug
Varamedlem: Eva Våbenø
Varamedlem: Grethe Saus
ValgkomiteBjørn Andresen
Valgkomite: Odd-Helge Korpan
Revisor: Øystein Wanvik
Forslag: Kristin Wanvik. Hagen

på valg for 1 år
ikke på valg
ikke på valg
på valg for 2 år
på valg for 2 år
på valg for 1 år
på valg for 1 år
ikke på valg
på valg for 2 år
på valg for 1 år
på valg for 1 år

Tar gjenvalg

Tar gjenvalg
Tar gjenvalg
Tar gjenvalg
Tar gjenvalg
Tar gjenvalg
Tar ikke gjenvalg
Valgt

Årsmelding for VIS – Vanvikam i Sentrum 2016
Antall Styremøter i 2016:
 8 stk
Arrangement / andre møter:






1 Medlemsmøte på Vertshuset Landgangen
Dialogmøte med bl.a. politikere ang VG Skole og Vanvikan Havn
Årsmøte
St. Hansfeiring i Arnfjæra. Vi ordnet med bålpanne og paller til bål
Arrangerte Familiedag sammen med arrangementsgruppa

Dugnader:







Rydding av busker, trær og kratt i Arnfjæra, bortkjøring
Henting av paller til St. Hansbålet
Kjøring av benker til havna og ned i Arnfjæra
Slåing av det store grasområdet øst i fjæra
Rydding, planering, kjøring til parkeringsplass
Arbeid før, under og etter Familiedagen

Styret har i hovedsak jobbet med disse sakene
 Arnfjæra. Kommunen ang utfordringer med kloakkbekk. Fylket ang muligheter til
flytting/gjennlegging av bekk og ang hva vi kan gjøre i området ovenfor fjæra. Det er
områder som er delvis verna eller har spesielle plante arter. Hvordan opparbeide området til
best mulig bruk. Det har vært mange runder, og fortsatt er vi ikke helt i mål.
 Oppfølging av AtB og hurtigbåten. Holdt noe kontakt for å vise at vi følger med.
 Markedsføring:
o Fått laget hjemmeside med kalender: Vanvikaninfo.no
o Fått laget Logo for VIS
o 2 utsendte flygeblad i Vanvikan. 1 på våren og en før Familiedagen
o Annonse i Fosna Folket før Familiedagen
o Facebooksiden fungerer bra. Ting som legges ut der blir lagt til i kalenderen
fortløpende
 Innspill til «Samferdsel Fosen» som er fylkets plan til samferdsel i området
 Innspill til delregulering i Vanvikan Sentrum
 Parkeringsplass: Søknader, kart, gravetilatelser, avtaler med grunneiere, avtaler om levering
av pukk og grus, gjennomføring av dugnader til verdi av
 Kjøp av 10 benker. 5 stk gitt til skolen, 3 stk plassert på havna og 2 stk i Arnfjæra
 Opparbeidet avtale i DNB med muligheter for VIPPS innbetalinger av medlemsskap
 Kino; Har kontakt med bl.a. kino.no, Trondheim Kino og Vanvikan Samfunnshus og vil jobbe
videre med saken i 2017
 Kommunen ønsket at en representant fra VIS ble med i styret på Samfunnshuset, Rigmor tok
oppdraget.
 Aktivitetssenter på Høglia – vi jobber videre. Dette er et stort tema som det tar tid å få
realisert. Vi ønsker flere pådrivere og flere interesserte.
 ViS har deltatt på flere møter i kommunens regi; som Lag og forening, på folkemøter og på
infomøte om Kulturhus.
 Var i FAU og opplyste om Barnetråkk. Et program vi mente måtte tas med i
arealplanleggingen. Snakket også med kommunen og to rektorer. Kommunen skulle ta det inn
i planarbeidet.
 Innspill til kommunen angående Trafikksikkerhetstiltak rundt Menighetshuset.
o Fjerning av noe av beplantning ved innkjøring til parkeringsplassen
o Opprabeiding av bedre belysning
o Se på de farlige trafikksituasjonene i krysset Tæveveien / Trøanveien.
Fikk beskjed om at kommunen skal se på saken.
Søknader/ midler:





IF Trygghetsfond – Nei
Sparebank 1 – Nei
Stadsbygd Sparebank - Nei
Opphør av Gammeldansklubben 19-84. De måtte disponere pengene og ønsket å gi disse til
ViS; vi mottok 4623,40.
 ViS sendte søknad til COOP Vanvikan om midler og de ga oss 1000 kr til bruk for bygda.
 Fra Next Gentel mottok ViS kr 56.000 etter opparbeiding av Fiber i Vanvikan
 VIS takker Båtforeninga for fri leie og bruk av lokalene.
Antall medlemmer i 2016: 53 voksne og 13 barn / ungdom.

Regnskap for 2016

Budsjett for 2017

Etter årsmøtet tar vi en kaffe med prat rundt bordene.

Styret i VIS
Vanvikan i Sentrum

