
Årsmøte i Røa Vel 2020 

Protokoll 

Et fysisk årsmøte var ikke mulig å gjennomføre da helsemyndighetenes hadde innført 
møterestriksjoner på grunn av coronapandemien. Styret i Røa Vel har forholdt seg til dette. 
Likefullt er det viktig at vellets arbeid ikke stopper opp. Et nytt styre var klart til å videreføre 
løpende og nye prosjekter som vi mener er viktige for Røa og Røas befolkning. 

Etter grundige diskusjoner av alternativer for avholdelse av årsmøtet, vurderte styret det som 

mest hensiktsmessig å sende ut årsmøtedokumentene til medlemmene, og å gjøre de 

tilgjengelige på Røa Vels hjemmeside. 

Årsmøtesakene ble derfor lagt ut på vellets hjemmeside 8. mai og sendt 1.604 medlemmer med 

oppgitt e-postadresse samme dato. Brev ble sendt til 337 medlemmer uten oppgitt e-postadresse 

5. mai. I dette ble det opplyst at sakene var lagt ut på hjemmesiden samt at møtesakene ville bli 

sendt i posten på forespørsel. 

Frist for tilbakemelding fra medlemmene ble satt til 15. mai 2020. Det var ved fristens utløp 

ikke innkommet kommentarer til sakene eller nye forslag. 

l. Valg av møteleder, referent og representant til å medundertegne protokoll 

sammen med møteleder og referent. 

Styrets forslag som ble godkjent: 

 Møteleder: Anne Bjørnebye Vik 

 Referent: Olav Ødegård 

 Medundertegner. Jan T. Herstad 

2. Styrets årsrapport for 2019 
Sendt ut og gjort tilgjengelig for samtlige medlemmer. Vedtak: 

Årsrapport 2019 tas til etterretning. 

3. Regnskap for 2019 

Regnskapet og revisors beretning er sendt ut og gjort tilgjengelig for samtlige 

medlemmer. 

Vedtak: Regnskap 2019 endelig fastsatt. 

Orientering om bevilget støtte: 

Styret har i 2019 bevilget følgende: Røa Dynamite Girls kr 5.000 og Vestre 

Aker Strykeorkester kr 5.000. 

4. Budsjett 2020 

Styrets budsjettforslag er sendt ut og giort tilgjengelig for samtlige medlemmer. Vedtak: 

Styrets forslag til budsjett 2020 er godkjent. 

5. Valg av styre 

Styremedlemmer i 2019 har vært: 

Anne Bjørnebye Vik, leder Ikke på valg  

Heidi Holm, medlem  Ikke på valg 

Egil Kjos, medlem Ikke på valg 



Svenn Erik Forsstrom På valg 

Torstein Bore Går ut av styret 

Jostein Refsnes Går ut av styret 

Morten Frimann Går ut av styret 

Jan R. Evensen 

Varamedlemmer har vært: 

Går ut av styret 

Torstein Bore Erstattet Jan R. Evensen i løpet av året, 

Wenche Andersson Tar ikke gjenvalg 

Jon Tufte-Johnsen Tar ikke gjenvalg 

 

Valgkomiteen, bestående av Bjørg Tennum Sandvei og Jan T. Herstad har avgitt 

følgende innstilling til nytt styre: 

Odd Ingebretsen Velges for 2 år 

Willy Brunner Velges for 2 år 

Synne Marie Klausen Velges for 2 år 

Gro Elisabeth Helgesen Velges for 2 år 

Vigdis Fossmark Velges for 2 år 

Torill Vestly 

Varamedlemmer: 

Velges for 2 år 

Svenn Erik Forsstrom Velges for I år 

Inge Thomas Ravlo Velges for J år 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling er vedtatt. 

6. Valgkomite 2020-2021 

Styret foreslår gjenvalg av Bjørg Tennum Sandvei og Jan T Herstad. Vedtak: 

Styrets forslag er vedtatt. 

7. Revisor 2020 

Styret foreslår gjenvalg av revisor Trond Haarbye som revisor for 2020. Vedtak: 

Styrets forslag er vedtatt. 

8. Eventuelt 

Det var ingen andre saker til behandling på årsmøtet. 

 

Roa  18.  mai  2020 


