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Til aksjeeiere i Villa Viungen AS 
 
Innkalling til ordinær generalforsamling i Villa Viungen AS 
 
Aksjeeierne i Villa Viungen AS innkalles til ordinær generalforsamling mandag 11. juni 2018 
Tidspunkt: kl 19:00 
Møtested: Villa Viungen, Liabøen, 6683 Vågland 
 
Dagsorden: 
 
1. Åpning av møte ved styreleder Oddny Løwe, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende 

aksjeeiere 
 
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder) 
 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017, herunder utdeling av 

utbytte 
 

Styret foreslår at det for 2017 utdeles et samlet utbytte på kroner 0 per aksje. 
 

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer 
 
Godtgjørelsen til styret foreslås satt til kroner 0 per år for styrets leder og kroner 0 for alle øvrige 
styremedlemmer. 
 
6. Styrevalg  
 
Årsregnskap, årsberetning og innstilling til nytt styre ligger på www.viungen.no.  
 
Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig 
fullmakt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for styret i Villa Viungen 
 
 
Einar Vaagland (sign) 
sekretær 
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Årsberetning 2017 
 
Det har vært et travelt år i Villa Viungen, med økonomiske utfordringer. Vi har arrangert hagefest, 
bygget på huset og arrangert julemarked. Vi har hatt 5 styremøter og flere byggemøter. 
 
Villa Viungen har fått ny inngang, bad, gang og veranda. Men byggeprosjektet ble vesentlig dyrere 
enn planlagt, og det har gjort at økonomien har vært presset. Men med støtte fra frivilligsentralen, 
økt husleie og kunstutstilling i 2018, er økonomien i balanse, og vi håper å få utvidet 
nedbetalingstiden på lånet. 
 
Styret mener det er grunnlag for videre drift. 
 
Vågland, 29. mai 2018 
 
 
Einar Vaagland (sign) 
sekretær 
 
 
 
Innstilling til nytt styre 
 
Styremedlemmer: 
Ivar Vullum, Johannes Lervik, Einar Vaagland, Juanita Møkkelgård og Lars-Olav Tunheim Valsø.  
 
Varemedlemmer: 
Nils Betten. Vi forsøker å få på plass to varaer til. 
 
 


