Snipetorp og omegn vel
Årsmøte 2020
Sted: Bloms Minde
Tid : 15.juni 2021 kl 1900
Årsmøteprotokoll.
Styreleder Dagfinn Øksenholt ønsket velkommen.
Til stede: 12 medlemmer.
Grunnet pandemisituasjonen, har årsmøtet ikke latt seg avholde før nå.
Årsmøteinnkallingen er sendt ut per epost eller delt ut i postkassene i
velområdet innen vedtektsfestet frist.
Det framkom ingen merknader til innkallingen.
1. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen.
Som møteleder valgt Dagfinn Øksenholt. Som referent valgt Signy
Gjærum. Valgt til å undertegne protokollen: Anne Sondbø Hansen og
Ragnar Lurås.
2. Årsberetning for 2020
Styreleder gjennomgikk årsberetningen. Ingen merknader framkom.
Årsberetningen enstemmig godkjent.
3. Regnskap for 2020
Styreleder la fram revidert regnskap for 2020. Grunnet avlyst
Snipetorpmarken, har Vel`et fått innvilget flere omsøkte tilskudd. Årsmøtet
bemerket godt styrearbeid og solid økonomisk resultat. Regnskapet
enstemmig godkjent.
4. Innkomne forslag til vedtektsendringer ( Vedlegg 1)
Forslag 1 til § 2 Medlemskap og stemmerett.

Enstemmig vedtatt å innlemme Snipetorplia i velområdet.
Forslag 2 til § 2 Medlemskap og stemmerettt .
Enstemmig vedtatt å opprette nytt punkt 2.3 Støttemedlemskap:
«Enkeltpersoner, foretak og institusjoner bosatt utenfor velområdet kan
tegne støttemedlemskap ved å innbetale samme kontingent som øvrige
medlemmer. Støttemedlemmer kan delta på medlemsmøter ,men ikke på
årsmøte. Støttemedlem har ingen stemmerett og kan heller ikke velges
som styremedlem»
Forslag 3 til § 4 Årsmøte.
Etter ordskifte ble det enstemmig vedtatt å endre deler av § 4 vedrørende
valgkomiteens oppgaver til: « Valgkomiteen foreslår representanter til
ovennevnte tillitsverv med unntak av valgkomite. Styret fremmer forslag til
ny valgkomite.»
Forslag 4 Kontingentøkning . Ved en inkurie forelå forslaget ikke skriftlig.
Forslaget ble muntlig referert og årsmøtet vedtok å behandle forslaget .
Det ble enstemmig vedtatt å øke medlemskontingenten for huseier fra kr
150 til kr 200, for leietaker fra kr 100 til kr 150.
5. Budsjett for 2021
Styreleder la fram budsjettforslag for 2021. Styret har besluttet å ikke
avholde Snipetorpmarken av hensyn til gjeldende pandemisituasjon. I den
forbindelse er forventede tilskudd budsjettert inn. På bakgrunn av Vel`ets
gunstige økonomiske situasjon, framkom anbefaling om at det nye styret
arbeider fram tiltak som kan bidra positivt til utvikling av velområdet.
Årsmøtet støttet dette. Forøvrig framkom ingen vesentlige merknader til
budsjettforslaget . Budsjett for 2021 enstemmig godkjent og vedtatt.
6. Valg
Valgkomiteens leder Marie Bergsli, la fram komiteens forslag ( Vedlegg 2)
Camilla Volpe og Signy Gjærum går ut av styret etter endt funksjonstid.
Knut Haukelidsæter har flyttet og kan ikke gjenvelges som vara, men
ønsker støttemedlemskap.
Komiteens forslag til valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer,
revisorer og valgkomite enstemmig vedtatt.
Styret er etter dette sammensatt slik for 2021:
Dagfinn Øksenholt, styreleder (1 år)
Cathrine Nygaard, styremedlem ( gjenvalg 2 år)

Heidi Sørensen, styremedlem ( gjenvalg 2 år)
Lena Baardseth, styremedlem ( ny 2 år)
Elin Tollefsen, styremedlem ( ny 2 år)
Jørgen Bergsli, styremedlem ( ikke på valg )

Varamedlemmer:
Anne Sondbø Hansen ( ny 1 år)
Jahn Glomsrud ( ny 1 år)
Øvrige verv:
Øystein Midjås revisor ( gjenvalg 1 år )
Marie Bergsli vararevisor ( gjenvalg 1 år)
Marie Bergsli, valgkomité- leder ( gjenvalg 1 år)
Thove Marie Johansen, valgkomité ( gjenvalg 1 år)
Snorre Knudsen, valgkomité ( gjenvalg 1 år)
Dagfinn Øksenholt takket for fortsatt tillit som styreleder og rettet takk til
Camilla Volpe og Signy Gjærum for godt samarbeid og innsats for
Snipetorp Vel. Årsmøtet berømmet styrelederens store og konstruktive
innsats i koronaåret 2020.
Årsmøtet slutt kl 2000

Signy Gjærum
Referent

Vedlegg 1 Innkomne forslag til vedtektsendringer
Vedlegg 2 Valgkomiteens forslag
Årsmøteprotokoll lest og godkjent.
Ragnar Lurås /s/
Anne Sondbø Hansen /s/

