Snipetorp og omegn vel
Årsmøte for 2018
Sted: Bloms Minde
Tid : 26. februar 2019 kl 1900

Årsmøteprotokoll
Leder i Snipetorp og omegn vel, Anette Storli Andersen, ønsket velkommen. 16 medlemmer til
stede. Årsberetning og årsmøteinnkalling var innen vedtektsfestet frist delt ut i postkassene i
velområdet. Det framkom ingen merknader til innkallingen.
1. Valg av møteleder
Som møteleder ble valgt Anette Storli Andersen. Som referent ble dessuten valgt Signy Gjærum og
til å underskrive årsmøteprotokoll ble valgt Morten Engebretsen og Jan Erik Larssen.
2. Årsberetning for 2018
Anette Storli Andersen gjennomgikk årsberetningen og la til utfyllende kommentarer. Kort
spørrerunde og ordskifte. Ingen vesentlige merknader framkom. Årsberetningen ble enstemmig
godkjent.
3. Regnskap for 2018
Anette Storli Andersen la fram regnskapet for 2018 siden kasserer var forhindret fra å møte.
Ordskifte med spørsmål og avklaringer. Det ble henstilt til det nye styret å redusere antall
containere fra 3 til 2, jobbe mer med sponsoravtaler, forhandle fram rabattert pris per
blomsterampel, evt at kommunen bekoster også blomster, ha fokus på å øke medlemstallet. I
budsjettframlegget for 2019 er antall containere redusert slik foreslått.
Det framkom ingen vesentlige merknader til regnskapet og regnskapet ble enstemmig vedtatt.
4. Budsjett for 2019
Anette Storli Andersen la fram budsjettforslag for 2019. Hun påpekte at budsjett for
Snipetorpmarken ikke er budsjettert inn i velets budsjett som derfor viser underskudd på 66 tusen.
Kort ordskifte. Det nye styret oppfordres til å vurdere ordningen med grasrotandel samt synliggjøre
fordeler ved å være medlem i velet.
Ingen vesentlige merknader til budsjettforslaget framkom, og budsjettet ble enstemmig vedtatt.
5. Valg
Valgkomiteens leder, Marie Bergsli, la fram valgkomiteens forslag og påpekte at styreleder og
kasserer skal velges av årsmøtet. Forslag til nytt styre med varamedlemmer, revisorer og
valgkomite ble enstemmig vedtatt.
Styremedlemmer:
Anette Storli Andersen ( ikke på valg) Valgt av årsmøtet som styreleder, funksjonstid 1 år
Dagfinn Øksenholt ( ikke på valg) Valgt av årsmøtet som kasserer, funksjonstid 1 år
Heidi Sørensen ( ny, 2 år)
Cathrine Nygaard ( gjenvalg, 2 år)
Camilla Volpe ( tidl vara, 2 år)
Signy Gjærum ( tidl vara, 2 år)
Varamedlemmer
Knut Blekkan ( 1 år)
Jørgen Bergsli ( 1 år)

Revisorer, gjenvalgt for 1 år:
Øystein Midjås og Marie Bergsli
Valgkomite, gjenvalgt for 1 år
Marie Bergsli, Jan Lid, Snorre Knudsen
6. Innkomne forslag
Jan Lid: Ber om at årsmøtet tar opp stenging av Øvre Skotlandsveg. Stengingen er en ulempe for
flere beboere. Anette Storli Andersen viste til sin kontakt med Rom Eiendom og Betonmast Hæhre
vedr samme. Svar fra disse er ikke mottatt og styreleder vil purre opp dette. Hun skal også møte i
Bratsberg Lokalutvalg og vil ta opp spørsmålet der.
Årsmøtet sluttet seg til dette.
7. Eventuelt
Arvid NN: Det er kritikkverdige forhold i nedre del av Snipetorpgata, det gjelder søppel,
brannsikkerhet, uro, parkering, manglende vedlikehold. Anette Storli Andersen foreslo at det nye
styret følger dette bredt opp med henvendelser til aktuelle instanser.
Årsmøtet sluttet seg til dette.

Møtet slutt kl 2100
Signy Gjærum
Referent

Protokollen er gjennomlest og godkjent.
Skien, 5.mars 2019
Morten Engebretsen ( sign)

Jan Erik Larssen ( sign)

Vedlegg
Etter at årsmøtet formelt var hevet, ble årsmøtedeltakerne oppfordret til å komme med innspill til
hvordan oppnå økt medlemstall samt innspill til hvordan fornye, forbedre, endre Snipetorpmarken .
Det kom mange innspill og disse er forsøksvis, men neppe uttømmende, oppsummert her :
MEDLEMSVERVING OG SNIPETORPMARKEN

- Lag skriv med medlemsfordeler
- Del velområdet inn i roder og gå fra dør til dør for å få innmelding der og da ( sm m tel/
-

epostadr)
Ønsk nyinnflyttede velkommen m blomst ( og fordelsinfo)
For 2020 kan kontingent løftes m kr 100
Sett oppslag ved containerne, er for medlemmer men vipps : ) så er du medlem
Synliggjør medlemmer, plakett, t- skjorte, annet
Verve i det daglige
Medlemsregister må opprettes og ajourholdes m info: adr/ tel/ epostadresse
Oppmerksomhetsskapende trivselstiltak som olabilløp,rebusløp
Kampanje m vervepremie

-

Produsere Snipedame, pins, for salg, gave ell premie
Avtale medlemsfordel i en ell flere lokale bedrifter, eksempelvis Malerbua/ Flugger
Sosiale aktiviteter? Ett synspunkt: Marken er nok..
SNIPETORPMARKEN
Barnas Grand Prix, proff- opplegg eller enklere?
Vær obs på svinn, representerer økonomisk tap
Hvilke aktiviteter taper/ tjener vi på.
Hvilke er urimelig arbeidskrevende
Velg tiltak som koster lite i innkjøp og arbeid men gir god fortjeneste
Salg av klistremerker, godteri
Aktiviteter som fiskedam, kaste på stikka m fl hvor man betaler for å delta
Gjør mer ut av lekeplass m amfi
Søk støtte f ex Gjensidigestiftelsen, Lulle og Ole Kikuts legat
Øk provisjon for utstillere

Idedugnad slutt

