
     Årsmøtet 2020 
• Sak 1: Godkjenning av innkalling 

• Sak 2: Konstituering, valg av møteleder og to        
      personer til å undertegne protokollen 

• Sak 3: Styrets årsmelding 

• Sak 4: Godkjenning av regnskap og          
      revisjonsberetning for 2019 

• Sak 5: Forslag til styrehonorar 

• Sak 6: Budsjett og kontingent 2020 

• Sak 7: Valg av styreleder, styre og revisor, etter       
     forslag fra valgkomitéen, samt valgkomité,       
     etter forslag fra styret 

• Sak 8: Innkomne saker: 



Årsmelding 2019 
• Styret har siden forrige årsmøte bestått av: 
• Karl Jørgen Gurandsrud, leder 

• Nils Hovde Flaaten, nestleder 

• Arne Fredbo, kasserer 

• Ingun Kristiansen, sekretær 

• Inger-Marie Urbye 

• Hilde Elfi H. Andersen 

• Lars Henning Thorkildsen  



Representasjon 
• Asker Velforbund (AV) hadde 70 registrerte 

medlemsforeninger i 2019, hvorav ni er medlemmer fra 
tidligere Røyken og Hurum kommuner. Til nå har vi fått to nye 
medlemsforeninger fra Røyken i 2020. 

• Asker Velforbund er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon 
(VFO), som er en paraplyorganisasjon for velforeningene i 
Norge. 39 av velforeningene i Asker er medlemmer i VFO via 
AV (2019). Dette betyr at de får 25 % rabatt på kontingenten 
til VFO, som forskutteres og innkreves av AV. Medlemskapet 
gir bl. a. forsikringsdekning og juridisk assistanse. Dessuten 
koordinerer og utarbeider VFO samlesøknader for 
medlemsforeningene for refusjon av merverdiavgift. 

• VFO utgir også Velposten, som sendes ut digitalt. 
• Det ble høsten 2019 holdt en konferanse for kommunale 

velforbund i regi av VFO. Representantene for AV og Bærum 
Velforbund ble enige om å forsøke å utvikle kontakten mellom 
forbundene videre. 

 



Representasjon 

• Velforbundet har vært representert 
i følgende organer: 
 

• Dialogmøtet med komité Teknikk, kultur og fritid:  
Lasse Thorkildsen og Karl Jørgen Gurandsrud 
representerte AV 

• Frivillighetsutvalget: Ingun Kristiansen/Arne Fredbo 

• Styret Asker frivilligsentral: Arne Fredbo 

• Navnerådet: Karl Jørgen Gurandsrud. 

 



Viktig sak avsluttet 

• I løpet av 2019 har mange medlemsforeninger 
sluttført arbeidet med å iverksette 
grunnavståelse til private veier, slik at 
oppgradering og kommunal overtagelse av veiene 
kan gjennomføres. Asker Velforbund har bistått 
flere medlemsforeninger i dette arbeidet. Vi har 
ikke oversikt over hvor langt kommunen har 
kommet i oppgraderingsarbeidet, men dette blir 
sluttført i 2020. 

• Brøytetilskuddet til registrerte velveier 
opprettholdes inntil videre. 



Nye Asker kommune 

• AV har videreført arbeidet med å få kontakt med 
velforeninger i Røyken og Hurum. Det ble 26. juni 
avholdt et informasjonsmøte i Røyken rådhus med 
relativt god oppslutning fra medlemsforeningene. 
Som innledere hadde vi to ordførere, en 
varaordfører og en ordførerkandidat. 
 

• I forbindelse med at Asker Velforbund er utvidet til 
å omfatte velforeninger i hele nye Asker, vedtok 
styret å ta i bruk en ny logo, basert på utkast fra 
Gunnar Andersen. 



Samarbeidet med kommunen 

• Samarbeidsavtalen med Asker kommuen er 
forlenget til ut 2020.  

• Asker Velforbund har startet arbeidet med 
utkast til ny samarbeidsavtale. 

• Dialogmøtene med Komité for teknikk, kultur 
og fritid har vært en viktig del av samarbeidet 
og kontakten mellom velforbundet og 
kommunen. I 2020 er vi invitert til dialogmøte 
med hovedutvalgene for medborgerskap og 
samfunnstjenester. 

 



Samarbeidet med kommunen 

• AV svarte på høringsutkast om nærdemokrati 

• AV var representert på høringsmøtet om 
kommuneplanen 2020–2032 og presenterte sine 
sysnpunkter og tilleggskommentarer. 

• AV deltok på et dialogmøte med Fellesnemnda 
10. mai, der vi følte at vi nådde frem med våre 
synspunkter. 

• AV var representert på høringsmøte om  
HP 2020–23. Vi påpekte blant annet behov for 
fortsatt brøytestøtte til private veier og fremholdt 
at Velrusken bør få økt bevilgning i 2020. 

 



Velrusken 

• Velforbundet har de senere år fordelt 100.000 
kroner av kommunale midler til opprydding i 
nærområdet. Velrusken har vært gjennomført 
med godt resultat i 2019. 14 velforeninger 
søkte om og fikk støtte til lokale 
opprydningsprosjekter.  

• Velrusken-avtalen er foreslått forlenget ut 
2020 med samme beløp, men med forslag om 
nye retningslinjer. AV kan ikke uten videre 
godta disse og har bedt om et møte om saken. 

 



Prosjektstøtte 

• Asker Velforbund har støttet gjennomføringen 
av mindre prosjekter hos 13 forskjellige 
velforeninger med varierende beløp, til 
sammen 160.000 kroner, basert på 
årsmøtevedtak i 2019. 
 

• Dette er et tiltak AV kan tenke seg å utvide, 
men da trenges mer midler. 

 



Vellenes Fellesorganisasjon 

• Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) er en 
paraplyorganisasjon for velforeningene i 
Norge, og samler nå rundt 2.100 foreninger 
med rundt 140.000 medlemmer. 

• Asker Velforbund samt 31 av velforeningene i 
Asker er medlemmer i VFO. Medlemskapet gir 
bl. a. forsikringsdekning, juridisk assistanse, 
tilgang til samlesøknad om momsrefusjon 
samt rabatt på bruk av StyreWeb. 



Resultatregnskap AV 2019 



Balanse AV 2019 



Budsjett AV 2020 



Innstilling fra valgkomitéen:  
 • Følgende medlemmer av styret er på valg: 

Karl Jørgen Gurandsrud (styreleder) –Inger-Marie Urbye– Arne 
Fredbo – Ingunn Kristiansen – Hilde Elfi H. Andersen 

• Som styreleder for ett år foreslås:  
Karl Jørgen Gurandsrud 

• Gjenvalg for ett år foreslås: for:  
Inger-Marie Urbye– Arne Fredbo 

• Som nye styremedlemmer for to år foreslås:  
Marianne Andresen (Holmbu) – Knut Wilhelm Wilsbeck 
(Prestenga) 

• Revisor for ett år:  
Jon Hønsi (gjenvalg)  

 
 



Innstilling fra styret: 

• Som medlemmer av valgkomitéen foreslås 
 
Steinar Fjærvold, gjenvalg for to år 

 

• Kirsten Bjørgum og Per Gunnar Andersen er 
ikke på valg (ett år igjen) 
 
 

 



Takk for et godt 
årsmøte! 


