
 

 
 
 
 

-------------- Vel-Nytt 1- 2017 ---------------- 
 

Innkalling Årsmøte onsdag 26. april 2017, kl 19.00  
Sted: Lindeberg barnehage, Farexvegen 

 

1. Konstituering 

2. Årsberetning 

3. Regnskap  

4. Kontingent 

5. Budsjett 

6. Valg 

7. Innkomne forslag 
Se forslag under 6. Valg. Styret i Lindeberg Vel foreslår å endre vedtektene. 
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet.   
E-post: leder@lindebergvel.org eller til valgkomiteen: valg@lindebergvel.org  

8. Eventuelt 
 

 
 
4. Kontingent 

Styret foreslår at ny kontingent blir kr 175. 
 

5. Budsjett 
Styret foreslår følgende budsjett avsetninger for 2017: 

1. Lekeplass (ferdigstilling Granstubben): kr. 35.000 
2. Fornye / oppgradere hjemmesidene: kr. 10.000 
3. Oppgradering «juletreplass»   kr. 80.000 
4. Julegrantenning (arrangementet)  kr. 10.000 

 

6. Valg 
Ved forrige årsmøte ble store deler av nåværente styre valgt, dels som gjenvalg. Dette har medført at 
neste år vil hele styret med unntak av leder være på valg. Dette er meget uheldig. Styret foreslår at 
årsmøtet gjokjenner at to styremedlemmer, Per Oppegård og Bjarne Sletner får forlenget sin funksjonstid 
med ett år, dvs. sitter i to år fra årsmøtet.

www.lindebergvel.org 

mailto:leder@lindebergvel.org
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Følgende verv/representanter er på valg; 

• Tore Worren, leder (på valg) 

Følgende får utvidet funksjonstid, og blir sittende i styret i to år til: 

• Per Oppegård 
• Bjarne Slettner 

 

Følgende sitter ett år til, og er derfor ikke på valg: 

• Irene Snellingen, kasserer og nestleder 
• Rune Bjerke, styremedlem 

 
Revisorer: 

• Mari Okkenhaug, revisor (ikke på valg) 
• Tore Kalleberg, revisor (ikke på valg) 

 

8. Eventuelt 
Hjemmesidene skal fornyes i løpet av 2017 og bli en mer innholdsrik kanal for informasjon enn det den 
er i dag. I tillegg brukes nå Facebook-sidene til Lindeberg Vel i stadig større grad. 

Husk å «Lik» siden til velet på Facebook for å få og dele informasjon som er relevant for nærmiljøet ditt. 

 

 

 

Det blir Rusken-aksjon på Lindeberg, onsdag 3. mai 2017 

Utlevering av søppelsekker og ryddeområder på «juletreplassen»  
(krysset Lindebergvegen / Seljevegen), fra kl 18.00. 

Det serveres pølser og drikke til alle som deltar. 

Husk arbeidshansker og refleksvest, eventuelt en rive/rake.  
 

Still opp til noen timers innsats for nabolaget for felles trivsel! 
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