
Saksliste for årsmøtet Lye Forsamlingshus 

9. mars 2009 
 

Felles for begge styrene 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av dirigent 

3. Valg av referenter 

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen. 

 

Husstyret 

1. Årsmelding 

2.  Renhold av forsamlingshuset 

3. Regnskap og budsjett for Husstyret 

4. Nye medlemmer til Husstyret 

5. Valg av revisor 

6.  Brannøvelse 

 

Forsamlingsstyret 

1. Årsmelding 

2.   Forslag om annonsering av Gudstjenestene 

3. Regnskap og budsjett for Forsamlingsstyret 

4. Valg av medlemmer til Forsamlingsstyret 

5.    Forslag om endring av valgkomitéperioden 

6. Valg av valgkomité 

7. Valg av revisor 

 

Ungdomsarbeidet 

1. Årsmelding 

2. Regnskap og budsjett for ungdomsarbeidet 



Til sakslista 

Ad sak 2 fra Husstyret: Renhold av Forsamlingshuset 

Nye lister for vaskerutiner ser dessverre ut til å være vanskelig å få til å fungere. 

Husstyret mener at vi må skille mellom renhold av fellesareal og renholdet etter aktivitetene 
på huset.  Hver aktivitet har ansvar for renhold etter seg. 

Det bør være et felles ansvar for forsamlingen å ta del i renhold av huset, men hvis vi ikke får 
nok folk til dette må vi vurdere å kjøpe denne tjenesten.  

 

Ad sak 2 fra Forsamlingsstyret: Forslag om annonsering av Gudstjenestene 
 
Web-gruppen på forsamlingshuset fremmer følgende forslag: 
 
"Gudstjenestene på Lye forsamlingshus annonseres i Jærbladet siste fredag før hver 
gudstjeneste. 
Annonsen må inneholde logo for forsamlingshuset og nettadressen til hjemmesiden, 
www.lyeforsamlingshus.no 
Det settes av 7500 kroner for å dekke utgiftene til annonsering. Beløpet tas med i 
budsjettet for Lye forsamlingsstyre for 2009." 

 
Til orientering kan opplyses at ett innrykk av en annonse i Jærbladet koster 348,50 kroner inkludert 
moms (30mmx1 sp).  
Er annonsen litt høyere (40 mmx1 sp) er prisen 465,00 kroner. 
For hvert tiende innrykk gis en annonse gratis.  
Sum minste annonse er 5580.- kr ut 2009. For ett år er prisen 6975,- kr. (inkluderer 5 annonser i 
2010). 
Sum største annonse er 7440,- kr ut 2009. For ett år er prisen 9300.- kr (inkluderer 5 annonser i 
2010). 
  
Annonsekostnadene er avhengig av størrelsen på annonsen. Velges den største annonsen ut året, vil 
prisen være 7440,- kroner. 
Velges den minste annonsen, vil prisen ut året være 5580,- kroner. 
Ordningen med annonsering kan være en prøveordning ut 2009 eller frem til årsmøtet i mars 2010 

 

Ad sak 5 fra Forsamlingsstyret: Forslag om endring av valgkomitéperioden 

Valgkomitéen ønsker å endre valgperioden for medlemmene i komitéen slik at ett medlem går 
ut og en ny velges hvert år. Dette i stedet for at hhv. ett og to medlemmer skiftes annethvert 
år. Med den nye ordningen sikres større kontinuitet. 
 
 

 


