(Org.nr. 981004345)

Protokoll fra Asker Velforbunds årsmøte 2018
Tid:

Torsdag 8. mars 2018

Sted:

Verkstedbygningen (NaKuHel)

Til stede:

24 representanter fra medlemsforeningene pluss styret.
16 medlemsforeninger var representert.

Referent:

Brit Husmo

Sak 1 Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
Sak 2 Konstituering, valg av møteleder, referent og to personer til signering av protokoll
Thor Gislesen ble valgt til møteleder.
Geir Gravdal og Nhan Nguyen ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 3 Styrets årsmelding
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
Sak 4 Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2017
Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.
Sak 5 Styrehonorar
Forslag til styrehonorar ble enstemmig godkjent, uforandret fra 2017, jfr. budsjett 2018.
Sak 6 Budsjett og kontingent 2018
Budsjett ble godkjent med et påslag kr. 10 000 til prosjektkostnad – posten prosjektkostnad
blir da kr. 60 000,00.
Kontingentforslag ble godkjent – ingen endring i 2018.
Sak 7 Valg
Valgkomitéens innstilling til valg av styreleder og styremedlemmer, samt styrets forslag til
medlemmer i valgkomitéen ble enstemmig godkjent.
Styret har etter valget følgende sammensetning:
Karl Jørgen Gurandsrud, Båstad og Omegn Vel (leder) (gjenvalg, for ett år)
Brit Husmo, Asker Stasjon og Omegn Vel (ett år igjen)
Ingun Kristiansen, Drengsrud Vel (ett år igjen)
Thor Gislesen, Hvalstad Vel (gjenvalg, ett år)
Inger-Marie Urbye, Borgen vel (gjenvalg, for ett år)
Kirsten Bjørgum, Lysthusbråten vel (gjenvalg, for ett år)
Per Ola Høgmo, Søndre Nesøya Vel (gjenvalg, for ett år)
Arne Fredbo (gjenvalg, for ett år)
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Valgkomitéen har etter valget følgende sammensetning:
Knut Førsund (gjenvalgt for ett år)
Steinar Fjærvoll (gjenvalgt for ett år)
Nils Hovde Flaaten (ny for to år)
Sak 8 Innkomne saker
Det var ikke kommet inn noen saker til behandling innen fristen på to uker før årsmøtet.
Styret la frem et forslag til vedtektsendring, som ble vedtatt. Etter dette har første setning i § 1
følgende ordlyd:
Asker Velforbund er en paraplyorganisasjon for velforeningene i Asker, Hurum og Røyken
kommuner.
Medlemsmøte
Etter den formelle del av årsmøtet ble det gitt presentasjoner ved ordfører Lene Conradi og
rådmann Lars Bjerke om arbeidet med utvikling av ny storkommune og Asker Velforbunds
tiltenkte rolle.

Asker 2018.03.12 Brit Husmo
Referent

Geir Gravdal
protokollvitne

Nhan Nguyen
protokollvitne
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