Snipetorp og omegn vel
Årsmøte for 2019
Sted: Bloms Minde
Tid : 25.februar 2020 kl 1900
Årsmøteprotokoll.
Styreleder, Anette Storli Andersen, ønsket velkommen. 16 medlemmer til stede.
Årsmøteinnkalling var innen vedtektsfestet frist delt ut i postkassene i velområdet.
Ingen merknader til innkallingen.
1. Valg av møteleder
Som møteleder ble valgt Anette Storli Andersen. Som referent ble valgt Signy
Gjærum. Kort presentasjonsrunde.
2. Årsberetning for 2019
Anette Storli Andersen gjennomgikk årsberetningen. Spørrerunde og ordskifte. Ingen
vesentlige merknader framkom. Årsberetningen enstemmig godkjent.
3. Regnskap for 2019
Dagfinn Øksenholt la fram revidert regnskap for 2019. Årsmøtet bemerket god
kostnadsstyring. Regnskapet enstemmig godkjent.
4. Budsjett for 2020
Dagfinn Øksenholt la fram budsjettforslag for 2020. Budsjett for Snipetorpmarken
inngår i velets budsjett for 2020. Ingen vesentlige merknader til budsjettforslaget
framkom. Budsjettet enstemmig godkjent og vedtatt.
5. Valg
Valgkomiteens leder, Marie Bergsli, la fram komiteens forslag, se vedlegg 1.
Styreleder og kasserer skal velges av årsmøtet og Dagfinn Øksenholt ble enstemmig
valgt til begge verv. Komiteens øvrige forslag til styremedlemmer, varamedlemmer,
revisorer og valgkomite ble også enstemmig vedtatt.
Styret er etter dette sammensatt slik for 2020:
Dagfinn Øksenholt, styreleder og kasserer ( ny)
Cathrine Nygaard, styremedlem
Signy Gjærum, styremedlem
Jørgen Bergsli, styremedlem ( ny)
Heiri Sørensen, styremedlem
Camilla Volpe, styremedlem
Elin Tollefsen, varamedlem (ny)
Knut Haukelidsæter, varamedlem (ny)
Øvrige verv:
Øystein Midjås revisor ( gjenvalg)
Marie Bergsli vararevisor ( gjenvalg)

Marie Bergsli, valgkomité - leder ( gjenvalg)
Thove Marie Johansen, valgkomité ( ny)
Snorre Knudsen, valgkomité ( gjenvalg)

6. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet innen frist. For innspill framkommet under
årsmøtebehandlingen, se vedlegg 2 til protokoll.
Årsmøte slutt 2000
Etter at årsmøtet formelt var avsluttet, takket Dagfinn Øksenholt for tilliten som ny
styreleder og rettet stor takk til Anette Storli Andersen for godt samarbeid og viktig
innsats for Snipetorp Vel. Blomster og gave fra styret ble overrakt.
Kvelden avsluttet med bløtkake, kringle , kaffe og hyggelig samvær.
Signy Gjærum
Referent
2 vedlegg
Valgkomiteens forslag. Vedlegg 1
Innspill til det nye styret. Vedlegg 2.

Årsmøteprotokoll er lest og godkjent.

Skien, 28.2.2020 Jan Erik Larsen ( sign)
Skien, 28.2.2020 Ragnar Lurås ( sign)
Vedlegg 1.
Valgkomiteens forslag
Vedlegg 2.
Innspill fra årsmøtet:
•

•
•
•
•
•

Dør til dør aksjon i 2019 ble positivt mottatt og bør
gjentas. Mål: Å verve frivillige og medlemmer,
medlemspleie.
Vervepremie bør vurderes for å øke medlemstallet.
Ulike syn på om Snipetorp- posten bør fortsette som nå,
ev. i enklere form.
Holder det med 1 container til hageavfall? 1 stk
container til restavfall bør vurderes.
Hvitt, skarpt led- lys i gatelykter ønskes skiftet ut.
Nytt styre bør legge fram forslag om kontingentøkning.

