
 

Protokoll fra Jar vel´s 95. årsmøte 
 
Jar Vels 95. årsmøte ble avholdt tirsdag 30. april 2019,  i Menighetshuset på Jar.   
 
Tilstede var 35 personer, hvorav 8 fra det nåværende styret.    
 
I forkant av møtet ble det holdt et 30 min foredrag om Filmparken, ved Nina Heidenreich 
og Jan-Egil Clausen.  Det var en fin oppdatering for oss i området og det var flere 
spørsmål interesserte tilhørere fikk besvart i etterkant.   
 
 
Økonomisk støtte fra Jar Vels fond  
Fondets formål er å gi økonomisk støtte til organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner 
som bidrar til trivsel og positiv utvikling i innenfor Jar Vels område.  Søknadsfrist er 1. 
mars hvert år.  
 
Leder av fondet, Petter Andersen presenterte tiltakene som er bevilget støtte fra fondet i 
2019: 
 

• FAU ved Jar skole fikk penger til lysanlegg over kunstgresset ved skolen.  
Tildeling gitt med kr 25.000,-   

 
• Kirsten Thorseth Poppe hadde søkt om støtte til miljøtiltak som benker, 

søppelbøtter, hundeposestativ o.l. i nærområdet.  Tildeling gitt med kr 15.000,-. 
Det ble presiserte at søkeren fratrådte i forbindelse med behandlingen av 
søknaden.    

 
• Hans Kristian Haug Schilde vil lage en naturfilm om Lysakerelven.  Den har unik 

fauna og botanikk, med bla 135 rødlistede arter langs elven.  Draget langt elven er 
et svært viktig rekreasjonsområde og mer kunnskap og fokus på elven er ønsket.  
Filmen planlegges å bli tilgjengelig for Jar skole, i tillegg til at kommunen og 
Budstikka tenkes brukt i formidling av filmen.  Tildeling gitt med kr 10.000,-.    

 
• Elevrådet på Jar skole fikk midler til å skaffe nytt utstyr til trivsels-lederne, f.eks 

kjegler, softballer, erte-poser.  Tildeling gitt med kr 2.000,-.    
 
De tre førstnevnte mottakerne av støttemidler var til stede på årsmøte, takket for støtten 
og redegjorde for de tiltakene som støtten skulle anvendes til. 
 
Deretter ble årsmøtet formelt åpnet av styrets leder Guri Ellen Heien Haugstad og 
årsmøtet behandlet sakene i den rekkefølge som vedtektene bestemmer.  
 
1. Valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner  

• Møteleder: Guri Ellen Heien Haugstad 
• Referent: Ivar Sandbu  
• Protokollvitner: Gerd Mathisen og Thomas Høifødt   



 
 

2. Styrets beretning  
Styrets 9 medlemmer ble kort presentert, og ved gjennomgangen av beretningen fikk 
årsmøtet en redegjørelse fra de styremedlemmer som hadde hatt ansvaret for de 
forskjellige områder av beretningen. 
 
Kommentarer under behandlingen av beretningen 
Det bør ryddes opp rundt inngangspartiet til kirken, søppelkassene mm. og oppgradere 
dette, slik at helheten blir litt bedre! Det ble samtidig stilt spørsmål om dette er noe man 
kan søke Jar vels fond om? Det ble opplyst at Jar Vel ikke kan søke men det vil være 
mulig for andre.   
Videre ble det påpekt at det gamle huset på «jordbærhaugen» er sterkt forfallent og bør 
rives eller settes i stand snarest mulig.   
 
Vedtak: Beretningen ble enstemmig vedtatt.   
 
 
3. Regnskap  
Regnskap ble gjennomgått. 

 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt.   
 
 
4. Kontingent  
Styret foreslo undret kontingent for 2019 – altså 400 kr. 
 
Vedtak: Årskontingent for 2019 – 400 kr. enstemmig vedtatt. 
 
 
5. Budsjett  
Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått 
 
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt 
 
 
6. Valg  
Følgende medlemmer av styret ønsket å gå ut av styret: 

• Guri Ellen Heien Haugstad 
• Anna Månsson Biehl 
• Ivar Sandbu 
• Frits Lemstad 
 

Forøvrig har styret følgende medlemmer som ikke er på valg :   
• Kima Kirimiha    
• Åsmund Arnesen    
• Halvor Kristian Halvorsen   



• Guttorm Larsen   
• Anders Kleve Svela   
 

Nicolai Moe fra valg-komitéen, presenterte og fremmet forslag på følgende 3 nye 
kandidater:   

• Wenche Mittet - velges for 2 år 
• Knut Hallvard Tufta -velges for 2 år 
• Sturla Lang - velges for 2 år 

 
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Siden 4 medlemmer går ut av styret og kun 3 ble valgt inn i styret ba styret årsmøtet om 
fullmakt til å rekruttere ett medlem i tillegg hvis man fant noen villig kandidat. 
 
Vedtak: Årsmøtet ga styret enstemmig fullmakt til å rekruttere et medlem til styret i 
tillegg til de valgte. 
 
Gjenvalg for ett år av revisor Bengt Karlsson og vararevisor Sissel Austad, ble 
enstemmig vedtatt.   
 
Styret konstituerer seg selv. 
 
I henhold til fast tradisjon velges styremedlemmer som går ut av styret til neste års 
valgkomité. Valgvalgkomiteen skal, i henhold til vedtektene, bestå av inntil 3 medlemmer 
og årsmøtet gjorde følgende vedtak: 

• Guri Ellen Heien Haugstad, leder 
• Ivar Sandbu  
• Anna Månsson Biehl  

 
 
Valg av styre i Jar Vels Fond 
I henhold til § 3 i vedtektene til Jar Vels Fond skal årsmøtet i Jar Vel velge styre i fondet. 
Petter Smith Andersen har sittet i styret ut valgperioden på 3 år og går ut av styret. 
Kirsten Thorseth Poppe stiller til gjenvalg for en ny periode på 3 år. Ane Broch Graver 
ble valgt i 2017 og er ikke på valg (ett år igjen av valgperioden). Som nytt medlem av 
fondsstyret ble foreslått Guri Ellen Heien Haugstad. I henhold til dette foreslås følgende 
styre for Jar Vels Fond: 

• Ane Broch Graver  
• Kirsten Thorseth Poppe 
• Guri Ellen Heien Haugstad 

 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
7. Innkomne forslag  
Frits Lemstad fremmet forslag om å øke den faste årlige godtgjørelsen til styrets 
medlemmer siden nåværende satser har stått uendret i svært mange år (ca 20). De nye 
årlige satser foreslås satt til: 



Styreleder 5000, sekretær 4000, kasserer 4000, styremedlemmer 3000.   
 
Vedtak: Forslaget til nye satser ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Avslutning 
Guri Ellen Heien Haugstad delte ut blomster og rosende ord til de styremedlemmene som 
gikk ut av styret.  

 
Frits Lemstad, som har hatt verv i vellets styre og i fondsstyret i sammenhengende 22 år 
ble særskilt takket og overrakt en akvarell av Bærum Rådhus – en gave som mottakeren 
satte stor pris på og takket varmt for.  

 
Styreleder Guri Ellen Heien Haugstad, som har vært medlem av styret i 8 år gikk også ut 
av styret. Hun ble også varmt takket av to av styremedlemmene for sin inspirerende og 
inkluderende måte å lede styret på. 

 
Gerd Mathisen takket styret på vegne av alle fremmøtte og medlemmene for godt utført 
arbeide for lokalmiljøet siden forrige årsmøte. 

  
 
 

 
Jar,  30/4 2019   

 
 

........................................... 
Guri Ellen Heien Haugstad 

Møteleder 
 
 
 
………………………………..    …………………………………. 
Gerd Mathisen       Thomas Høifødt  
Protokollvitne       Protokollvitne   
       
 
 
 
 
 


