REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL- 28. JANUAR 2013
Tilstede: Thorbjørn Refsum, Birgitte Thomsen, Andreas Sundnes, Ragnar Østby, Erland Øvergård
Forfall: André Møller og Tor Espen Skaje
Referent: Erland Øvergård

SAKER:
1. Referat fra forrige møte, 19. 2012 er uten kommentarer.
2. Julegrantenningen evalueres: Korpset måtte melde pass pga kulden. Av 250-300 poser
ble ca 120-130 brukt. Max 200 bør holde neste år. Pris i år ca 4 500,- Bør prøve å få tak i
bedre lydanlegg neste år. Vanskelig uten lydanlegg – lyden bærer dårlig. Saft mer
populært enn gløgg. 1,5 dunk saft og 1 dunk med gløgg neste år. Er igjen papirposer og
krus hos Tor Espen (?). Andreas vil donere/selge dunkene til velet. Fint om Tor Espen
skriver en liten evaluering for å ha til neste gang.
3. Info-TV på Rimi. Andreas har sjekket opp pris og størrelse og vil teste med USB-pinne
med PPT-fil og om en timer funksjon kan funke. Andreas kjøper dersom positiv test og
pris inkl. veggbrakett finnes til max 5-6 000 kr. Vi må så finne en elektriker som kan
legge opp strøm og butikksjef må godkjenne en løsning. Thorbjørn vil holde innholdet på
USB oppdatert.
4. Årsmøte. Invitasjon til årsmøtet, med oppfordring om å spille inn saker, er delt ut. 26. –
28. januar. Agenda, regnskap og budsjett vil kun bli lagt ut på nett. Neste styremøte blir
11. februar med formål å forberede årsmøtet. Agenda for årsmøte fastlegges, regnskapet
gås gjennom og budsjettforslag som skal vises årsmøte, vedtas på styremøtet.
5. Styrevalg. Andreas, Erland, Ragnar og Birgitte fratrer styret. Det oppfordres til at alle
kommer opp med forslag til aktuelle kandidater som kan være klare til valg på årsmøtet.
6. Hjemmesidestatus og økonomi utsettes til neste styremøte. Kasserer ikke tilstede.
7. Årshjul. Dette følges opp av det nye styret.
8. Oppdatere hjemmeside. Thorbjørn og Andre gjør dette innen neste møte. Referater
legges ut.
9. Fond.
Det deles ut kommunale midler hvert år, med frist i mars. Ragnar sjekker fristen. OSL har
et fond med søknadsfrist før 1. feb. Thorbjørn vil sende søknad her. Ellers oppfordres
styremedlemmer om å sjekke www.tilskuddsportalen.no for å se om andre fond kan
være aktuelle for å få finansiert aktuell tiltak i løpet av 2013.
10. Annet: Logo ferdigstilles av Birgitte med noen små justeringer innen neste møte. Erland
ferdigstiller notat om TVECO og velets ansvar for kabelnettet. Rydding av skogsfeltet
over ny barnehage blir startet av en gårdbruker fra Holter som gjør dette i samarbeid
med styret, regulert av en 3 års-kontrakt. Thorbjørn følger med forslag. Vedtekter arbeid er initiert, men må følges opp av nytt styre og evt endringer kan tidligst vedtas på
neste årsmøte i 2014.
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