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Protokoll fra Asker Velforbunds årsmøte 2017
aprilZ}fi

Tid:

Torsdag 27.

Sted:

Smia (NaKuHel)

Til stede:

16 representanter fra medlemsforeningene pluss syv fra styret.
1

Referent:

Sak

L

5 medlemsforeninger var representert.

Karl Jørgen Gurandsrud

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.

Sak

2

Konstituering, valg av møteleder, referent og to personer til signering av protokoll
Tone Kolpus ble valgt til møteleder, Karl Jørgen Gurandsrud til referent, Hilde Elfi H.
Andersen, Kalk{ellet Vel, og Morten Bjerke, Asker Stasjon og Omegn Vel, ble valgt til å
underskrive protokollen.

Sak

3 Styrets årsmelding
Det kom kommentar fra salen med ønske om tidligere utsendelse av Velrusken.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak

4 Godkjenning

av regnskap og revisjonsberetning for 2016

Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.

Sak5 Styrehonorar
Forslag til styrehonorar ble enstemmig godkjent, uforandret ka2016,jfr. budsjett 2017.
Sak

6

Budsjett og kontingent2AlT
Budsjett- og kontingentforslag ble godkjent.

Sak

7

Valg
Valgkomitdens innstilling til valg av styreleder og styremedlemmer, samt styrets forslag
medlemmer i valgkomitden ble enstemmig godkjent.

til

Styret har etter valget følgende sammensetning:

Karl Jørgen Gurandsrud, Båstad og Omegn Vel (leder) (ny, for e$ år)
Brit Husmo, Asker Stasjon og Omegn Vel (ny, to år)
lngun Kristiansen, Drengsrud Vel (ny, to år)
Thor Gislesen, Hvalstad Vel (gjenvalg, ett år)
Inger-Marie Urbye, Borgen vel (ikke på valg, ett år igfen)
Kirsten Bjørgum, Lysthusbråten vel (ikke på valg, ett år igien)
Per Ola Høgmo, Søndre Nesøya Vel (ikke på valg, ett år igien)
Ame Fredbo (ikke på valg, ett år igjen)
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Val gkomitå. en har ett er val ge t føl gende s ammens etning:

Knut Førsund (gienvalgt for to år)
Øystein Ellingsen (gienvalgt for to år)
Steinar Fjærvoll (ett år igien)
Sak

8 Innkomne

saker

Det var ikke kommet inn noen saker til behandling innen fristen på to uker før årsmøtet.

Medlemsmøte
Etter den formelle del av årsmøtet ble det gitt presentasjoner ved rådgiver Kristine Andenæs
(boligutvikling i Asker), og kommuneplansjef Tor Arne Midtbø (utvikling av ny storkommune),
begge fra Asker kommune.

Asker z$n.04.28, Karl Jørgen Gurandsrud
Referent
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Hilde Elfr H. Andersen
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