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SANDNESSJøEN HAGELAG

ARSMøTE I98O

Mandag l.l

årsmøte

.

februar kl . 19.00

'i Kafeterja llord j

avhol der Sandness
Sandnessiøen.

jøen

hage'lag

DAGSORDEN:

l.

Apning

2. Arsmelding
3. Regnskap
4. Styrets forslag t'i'l progranl for
5. Godkienning av vedtekter
6. Val g

1980

Skogreisnìngsleder Per Eidem viser'lysbilder og kåserer.
Kaffespì

eis - utì oddn'ing.

Sandnessj Øen, ?.

Styret.

februar

I 980

SAK
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.B.RSI4ELDING

A) Sandnessioen

hageì ags

styre for

1979

John Veines
Formann
Nestformann Einar Sund
Tor Dalen
Kasserer
Roar Markussen
Sekretær
Styremed I em Ru t h E i d e
Varanledl em Knut Dahl-Stanrnes
Varamedl

e¡r

Per Mi'l de

Ki rs ten Ste i nho I t0la Venås
Det er avholdt 4 styremoter i

Revisorer

B)

Kr i

s

t i ansen

1979.

l'1edl emnìer

Medlemsoversikten fra Det norske hageseìskap vjser at
betalt kontìngenten pr. 8..ì0.79.

27

rnedlemmer hadde

Hagelaget har fått flere jnnmeldìnger etter detrne datoen,
og en kan vel også regne med at en del har betalt medlemskontìngenten for 1979 etter at vi mottok kontìngentoppgjoret

8.10. f.å.
Pr. 01.01.80 var det regìstrert 63 medlemmer i

c)

'l

aget

Medlemskont'i noenten

Kontingenten for nredlemsskap i Det norske hageselskap har
for
1979 vært kr 75,-. Av dette be'l op har Sandnessjoen
hageìag fått kr 10,-,
med'l emmene som var regìstrert pr. 08.)0.79 hadde 50"i"
bebalt kontingenten.
Se'l v om vi må regne me d at en del har betalt kontìngenten
etter denne datoen, kan en ikke si at kont i ngent'ín ngangen
ti I f redsst j I I ende.
For 1980 bl jr kontingenten kr 90,-

Av

D)

er

Medlemsmøter

Det ble i året som gìkk avho'l dt 4 medlemsmoter.
Frammøtet var godt , bortsett fra siste møte, som vel nærmest
ble en fiasko hva frammote angår. Dette skyldes nok i forste
rekke at møtet kom ì ei, for de fleste, svært travel rid.

rt benyttet f orskje'l ì ige kåsører utenfra, og v'i víl ogs i f remt'i den legge vekt på varìasjon både
når det gjelder va lg av emne og kåsør.
To av møtene har vært avholdt på losjelokalet, ett har vært
avholdt på Menighetshuset og ett i Stamneshallen.
Losjelokalet har v'i st seg best egnet tì I våre møter, men det
kan nok bl'i litt lite ti I større møter.
På rnøtene har det

Væ
I

cl

r)

Plantebesti'ì linq
.l979 ble det giort forsok på å få istand ei felles
Våren

plantebestilling.
Det viste seg å være'l iten jnteresse for tiltaket, og derfor
ikke mul'ig å innhente tilbud fra forskjelì'ige planteskoler 0g
gartner i eli di stri ktet.

F)

K

j rkegårdsaks jon

deltok noen aV ìagets
ttten foresporsel fra kirkevergen
(rndnoc
rlåron

-^;llmn1ôF

i

rrlrnfinn

;.;;= ;.;".0:;;;',;;

nå

"on";.;';;.;

VirVonård

,;;';;.',...,

lgTq

,. .,

ver

gjorde at det bare bl e tatt kontakt med noen medl emmer for
ã-fa jobben gjort så fort som muì ig. l0 - 12 stykker st'i lte
opp og l5 Acer pseudoplatanus var i iorda på et oyeblikk'
TiL PROGRAM FOR I9BO
I og med styrets fors'l ag til oppnevnelse av kurskomite og p rogramkomite vil ikke styret fastlegge noe eksakt program for I98 0, men
bare lost legge fram forsìag som komiteene kan arbeide v'i de re med.

SAK
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A)

Kursvi rksomhet

STYRETS FORSLAG

Styret har provd å undersøke hvi I ke kurs medl emmene er
jnteressert i, uten at dette har gìtt resultat. Kurskom'i teen
oppfordres t'i I å pìukke ut ett kurs som de mener har jnteresse,
for deretter å be interesserte å me'l de Seg på. I forste omgang bør det veìges kurs som dekker flere område'. av hagearbeid/
hagedyrking.

B)

Medl emsmoter

andre aktiviteter

Det bor avhoides 4-6 medlemsmøter j 1980. Flotene bor legges
opp s'ì ik at en tar for seg et hovedemne hver 94n9. Vaìg av
emne bør bestemmes av årst'i d og hvilke arbeider som har
Programkomjteen oppfordres også t'il å vurdere
aktua'ì itet.
muììgheten for å få jstand fellesbestilling av pìanter,
gjøclseì etc"

SAK5-GODKJENNINGAV

VEDTEKTER

Forsìaget til vedtekter for Sandnessjøen hagel ag bygger på
hagesel skapets forslag til normalvedtekter for lokale hageìag.
SAK

6-

VALG

John Veìnes ber seg fritatt for formannsvervet,og s0m ny
formann er foreslårtt Eìnar Sund.
Styret v'i I også foreslå at det opprettes kurskomìte og programkornite.

A)

Va'l

g av styre
Formann Einar Sund
Styremed I . Ruth Eì de

lt'lY

{,

I kke På va I g

'r
Tor Dalen
'r
Roar Markusserì
Knut Dahl -Stamnes Ny
Varamedl. John Veines
Ikke
Per l:ilde
rr
Rev'i sorer K'i rsten S.Kri stiansen
'r
Ola Venås

rr
rr

rr
rr
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t
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På valg
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rr
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B) Valg av valgkomite

v Lie Á
Hildur Krum
tster Sund
L'i

4a

til 4o 77t"

C) Va'ì g av kurskom'ite
eer--i+-#v_iT¡sen

v

Botn
Roar Markussen

Lì

D

)

Va

ì

óc,¿ /-àe).7s€H < 4loql

g av programkomi te
Lil'l ìan Ulriksen /.

Bodil Dalen 'ç /

Knut Dahl-Stamnes

Einar Sund

X'

,f" l)t

,,,
t,

Sandnessiøen hâgeì ag
Medl emsl i

,

Kri stj an
Aleksandersen, Tonhi ld
Bjørnbeth, Li l l

Aas

ste pr. 0l .01 . I 980

Ny Jord

0ysteins gate ì6

Sìgrid

Undsets gate

Botn, Jorid
Botn, L'iv

Botn

Bre'imo, Gunnar

Henni

Bugge, Gerd
Buvik, Solveig
Dahl -Stamnes, Knut

Ibsengs gate 3
Per Gynts gate

Botnveien

en, Tor

Dal

he'inr, Bjarne

Dyþvi

32

l,Jergel

Bakkelygt.

ands gate

k, Berit

IB

I6

Syv Søstres gate 28
Postboks 109
Al sten ve'i en 45

Dalen, Kurt
Dal

k

46

A

Brattåsve'ien 3
Bakkelygata 20

Dyþvìk, Einar

Eide, Ruth
El stad, Kåre

Postboks 256

Erl andsen, Hans

Postboks 243
Huldreveien

Grimsø, Bodi I

Arnulf Øverlands gate l2

Hal

sen,

Svei

Postboks

n

249

Hansen, Evy

Kirkeveien 6l

Hansen, Fìnn Ståle
Henri ksen, Arnol d
Jacobsen, E. Tetlje
Jensen, Inge

Postboks

Johansen, Einfrid
Johans en

,

Gerd

Johansen, Haral d N.
Johansen, Jens Are
Kri stensen, As1 aug

Kristiansen, K. Steinholt
Krum, Hi I dur

Larsen, Harald
Larsen

,

M.

Kj eì I aug

67

drevei en 40
Foged Falchs vei
0l e Røl vågs gate
Foged Falchs vei
l-lul

?4
'l

25

I

Johan Fa'lkbergets gate

ì

Nordahl Grjegs gate B
Henri k l,lerge'lands gate

20

Strandgata 46
Sigrids gate 5
Håreks gate 26

vei

3l
Foged Falchs
Pans

vei

9

Lìe, Liv J.

Johan Fal kbergets gate

20

Ludvjgsen, Berit og Harry

Johan Falkbergets gate

16

Side

Sandnessiøen hagel ag

Roar
Mathisen, Asle
Mathisen, Inger Tove
Meås, Tullemor
Mjkal sen, Margit
Mi I de, Per
Mortensen , Tore
Nj I sen, Ingrì d
Nordhammer, Gustav
0ttestad, Torunn
Pedersen, Jarl e
Rø1vaag, Viola
Sal vesen, Tor
Sandnes, Emma
Schei, Jan

Håreks gate

24

Kirkåsveien

52

Anne
Storhe j I , Bjørn
Sund, Einar

Foged Falchs vei I
Ni]s Kjærs gate B

Markussen,

Ki nkåsve'ien l3

Foged Falchs

vei

14

Postboks 6
Postboks 3l

lluldreveien

4

Postboks 223
Veslefri kksveien l8
Pansvei 9
Tyri hansvei en 42
Ole Rølvågs gate 29
Postboks I 030
Fjel I vejen 9
Postboks 127

.

Smith,

Sverdrupsen,Ole

B.

Terje
Tuv, Bjørn
Ulriksen, Li'liian
Vei nes, John
lnlang, Edvard
lrJestgaard, Ed j th
llJi'llassen, Sol veig
Øhl en, Judi th
Sørensen,

I'lovikveien 22
Øysteins gate
Askeladdveien
Postboks

6
17

BZ

Kirkeveien

32

Johan Fa'lkbergets gate
Johan f-alkbergets gate
Prestmarkvei en 60
Vesl

efri kksve'ien

Tyrì hansvei en

2

23
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Vedtekter
for Sandnessjøen hagelag
sti f t et
Vedtektene vecltatt I t, Å,"80 og gielde

mea

1s7ç ílf

€r¡t-u

$1.

Sandnessjøen hagelag som står tilsluttet Det norske hageselskap
gjennom Nordland fylkeshageìag er en sammenslutning av hagedyrkere
j Sandnessjøen.
Lagets formål er å fremme hagesak, hage-

kultur og'landskapspleie innen sjtt d'istrikt etter de retningslinier
som er fastsatt i clisse vedtekter og j samsvar med Nordland fylkeshagelags mål og ar bejd.
$2.
Lage

t.
2

t søker å nå sine mål ved:
A verve hagedyrkere og andre jnteresserte som lagsmedlenlrller'
A samle medlemmene t'i I foredrags- og d'i skusionsmøter, hagevandringer, kurs, brevring€r, utferder o.'l
0pplysningsarbeid ved spredn'i ng av aktuelle småskrifter,
organjserÍng av utstiììinger og innlegg for hagesaken
.

J.

'i

4.

loka'l pressen.
A søke å skaffe medlemmene faglig hielp og rettledning og
organisere fe'ì les kiøp av kustgiødse1, torvstrø, kalk, frØ,

Ã

planter o.l.
A fremme Sansen for vakre og ve'l stelte skoletun, kirkegårder
og offentl i ge grøntanl egg.
ç3.

av laget kan enhver bli som godtar lagets vedtekter og breta'l er
den fastsatte årskontô.ngent, som skal dekke:
I . Kontì ngent ti I Det nors ke hageseì skap for medl emsbl adet
Norsk Hagetìdend med vedlegg og andre ytelser j sel sk
,* apets
oppl ysn'i ngs ti enes te. Denne kont j nge nte n f as ts ettes a

Medlem

sel s kapets representants kapsmøte.
?

Eventuel'ì kontìngent til fyìkeshagelaget på grunnlag av
vedtak i Nordland fylkeshageìags representantskapsmøte.

Side
3.
")

Nødvendig kont'ingent til
haqelaq.
;,-.'"
"
I '''

aktiv drift

2

av Sandnessjøen

rì

Er det flere medlemmer fra samme husstand, betaler bare ett av
full årskontingent inkludert bladpengene for medlemsbladet.

dem

54.

I spissen for 'laget står et styre på fem medlernmer. Fem styremedlemmer og to varamenn for styret velges skrìftlig på 'l agets årsmøte. Vaì g- og oppnevn'ingsperioden er to år for al I e styremedl emmer
og varamenn. Av de f em va'ì gte styremedl emmer går to ut f ørste år,
tre andre år osv., og av de to vaìgte varamenn går en ut hvert år,
første gangen etter loddtrekning.
Bl ant de 5 styremedl emmer vel ger årsmøtet styrets f ormann forr...9tt år
Styret ve1 ger ett av styremedl emmene ti I nestformann. Styret kdn
velqe ett st-vremedlemm til sekretær og ett St,v¡s¡¡edlem t-i I kasserer
el ler veìge (tìlsette) en kombinert sekretær og kasserer utenfor
.

styret.

s5.

Styret har tjl

å lede-hagelagets arbejd j samsvar med vedtektene og på grunnìag av vedtak',som blir fattet av årsmøtet.
Sekretæren fører I agets møtebok og besørger 'ì agets korrespondanse

i

/

oppgave

samråd med formannen.

Kassereren fører regnskapet for ìaget. Han står for jnnkrev'ing av
medlemskontjngenten og sØrger for innbetaling av kontìngent til
i
Det norske hagese'l skap. For at et styrevedtak skal være gyìd.i g
må m'inst fire styremedlemmer ha stemt og derav minst tre ha stemt for
vedtaket.
ç6.

Laget skal holde ordinært årsmøte i tiden januar/februar.. Stemmerett på årsmøtet har al I e medl emmer som har betal t den fastsatte
lagskontingent. Tidspunkt og skal iste for årsmøtet skal gjøres
kjent

S

i

de

57.

På årsmøtet ìegges fram tj I godkj ennìng årsmel di ng fra styret
'l
agets regns kaP. V'i dere skai årsmøtet:

I.

Drøfte

for

f,raml egg
kommende år.

fra styret til

og

arbe'jdspìan og budsiett

ge styremedl emmer med Varamenn, og formann ì styret i
samsvar med S 4.
3. Velge 2 revi sorer med 2 ärs funksionstid.
4. Velge utsendìnger tjl Nordland fylkeshagelags representantmøte i samsvar med fy'ì keshagelagets vedtekter.
5. Drøfte andre emner som vedkommer lagets arbe'id og som står
oppført på årsmøtets saksliste.
Godkjent årsmeì dì ng, regnskap og resul tater av val gene på årsmøtet
skal sendes Det norske hageselskap og Nordland fylkeshagelag snarest
mul j g etter representantmøtet. Eventuel I kontingent ti I Det norske
hageselskap og til fylkeslaget sendes samtidig.

?.

Ve1

'

$e.

vil ha særskilte saker eller,f,-rãmlegg oppført på årsmøtets
saksl'iste, må melde fra skrjftlîg til styret om det m'i nst l4 dager
før årsmøtet skal holdes. Styrel drøfter de framlegg og saker som
komme¡i nn og I egger dem f ram på årsrnøtet sammen rned en ori entering
om styret syn.
0mframt årsmøte skal innkalles når styret eller minst en fjerdedel
av lagsmedlemmene krever det. Vanl ig medlemsmøte skal holdes så
ofte styret gjør vedtak om det. Saksl i ste for møtet s kal gjøres
kjent på forhånd.
Den son

se.

Framlegg om endring av lagets vedtekter må være kommet inn til
styret minst 2 måneder før årsmøtet. Styret legger det fram på
årsmøtet sammen med en ori entering om styret syn. For at et årsmøtevedtak om vedtektsendring skal være gyldìg, kreves et flertall
på mjnsf 2/3 av de g'itte stemrner.

3

S

i

de 4

$t0.
Laget kan ikke oppìøses uten at årsmøtet fjør vedtak om det med to
tredjedel s stemmefl ertal I . Fors'l ag on oppløsning av laget skal
ìegges fram av styret.

ìaget, overlates midlene Nordland fylkeshagelag
for forvaìtnìng i minst 5 år. Blir det 'i mellomtida dannet et
nytt Sandnessjøen hagel.ag, kan dette overta midlene når det godkjennes av fyìkeshage'l aget. Blir det ikke dannet nytt hageìag innen
5 år, t'i lfaller midlene fy'! keshagelaget som nytter dem tjl fremme
av hagesaken i distriktet.
Ved oppløsning av

