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Til: alle medlemmer 

Innkalling til årsmøte i Storøen Velforening 2019 

Årsmøtet avholdes på fellesplassen Nøysomheten lørdag 22. juni 2019 kl. 1200 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Opprop 

4. Valg av ett medlem til å skrive under protokoll 

5. Årsberetning for 2018-2019. Vedlagt. 

6. Regnskap for 2018.  

Regnskap Velforeningen og revisjonsberetning 2018. Vedlagt 

7. Styrets budsjettforslag for 2019. Vedlagt 

8. Innleverte forslag 

Det har kommet inn en sak fra medlemmer som ønsker disse behandlet på årsmøtet. 

1) Forslag innlevert av Helge Wettre, hytte 19A (Husmann Helgesens vei 51): 

Årsmøtet inviteres til å ta stilling til følgende forslag:  

«Årsmøtet ber styret innføre en praksis der saksliste og referat fra styremøter blir 

distribuert til medlemmene. Dette vil gi alle et nærere forhold til det arbeid styret 

nedlegger.» 

 

Styrets innstilling:  

Styret i velforeningen har 7-8 møter årlig. Møtedatoene fastsettes for et halvår av 

gangen. Ved innkalling til styremøtene sendes det ut en agenda. Denne er svært enkel: 

Godkjenning av referat fra sist møte, oppfølging av saker fra sist møte, ev. nye saker, og 

eventuelt. Referatet er forsøksvis holdt i en konsistent stil, med en kort oppsummering 

av status på den enkelte sak, og oppfølgingspunkter. Referatet fungerer dermed også 

som en løpende sjekkliste for hva den enkelte i styret skal følge opp til neste styremøte. 

Omtalen av enkeltsaker er varierende i detaljeringsgrad.  

Verken nåværende styre eller tidligere styrer har ønsket å aktivt offentliggjøre referatene 

fra styremøtene. Vurderingen er at referatene da må skrives i et annet format, egnet for 

offentliggjøring og «evig liv» på internett. Erfaring tilsier at dette gir en utvikling mot 

knappe referater som det er vanskelig å hente mye informasjon fra dersom man ikke har 

deltatt i møtet. Styret vil naturligvis opprettholde vår praksis med å gi innsyn i referatet 

til medlemmer som spør om dette.  

Styret er imidlertid svært opptatt av å informere om virksomhet, og være mest mulig 

tilgjengelig. Vi har de siste årene forsøkt å utgi infobrev3-4 ganger årlig. Her informerer vi 

om styrets aktiviteter, forsøksvis presentert på en helhetlig og lesbar måte. Vi har fått 

gode tilbakemeldinger på infobrevene. 
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 Vi ønsker å utvikle tilgjengeligheten ytterligere. Vi vil derfor mer aktivt publisere 

møtedatoer så snart de er fastsatt, og oppfordre til innspill til saker før hvert styremøte, 

både via infobrev, velforeningen nettsider og Facebook. 

Styret slutter seg med bakgrunn i dette ikke til forslaget. 

9. Valg av styremedlemmer og rodeledere: 

Årets valgkomite har bestått av Grethe Spongsveen. Valgkomiteen foreslår at følgende personer 

velges til vervene som er på valg i 2019: 

Leder (to år): Valgkomiteen har foreløpig ikke et endelig forslag. Vil bli presentert på årsmøtet. 

Kasserer (to år): Morten Spongsveen (p.t. fung. kasserer) 

Styremedlem 1 (to år): Terje Marka (gjenvalg) 

Rodeleder rode 1 (to år): Roy Hansen (gjenvalg)  

Rodeleder rode 3 (to år): Ole Ingvald Storeide (gjenvalg) 

Revisor: Roar Viken 

Tradisjonen tro utgjøres neste års valgkomite av personer som trer ut av styret. 

Sammensetningen bestemmes av årsmøtet etter valget av styremedlemmer og rodeledere. 

 

10. Årsmøtet avsluttes 

 

Styret i Storøen Velforening, 31. mai 2019  

 

 


