
Innkalling til årsmøte for

Foreningen for barn og 
unges vel i Hølen

Avholdes på HIK-huset torsdag 13.03.2014 kl 20:00  

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være foreningen i 
hende minst 7 dager før årsmøte. Saker sendes til: 
barn.holen@gmail.com 

  

Oppdatert Saksliste: 
1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive 
protokollen. 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
3. Styrets årsberetning 
4. Godkjennelse av regnskap og orientering om budsjett. 
5. Valg av styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. (Ingen på valg før neste år).
6. Valg av regnskapsfører/revisor. 
7. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling. 
a) Forslag: Sette av kr 300 000,- til ferdigstillelse av parken som tildeles etter søknad fra Hølen og 
Såner Vel.
Styrets innstilling: Foreningen for barn og unges vel i Hølen (FBH) tildelte i 2012/2013 kr 300 000,- 
til Hølen og Såner Vel (HSV) i bidrag til ferdigstillelse av Skøyenparken. Det er fortsatt behov for 
mer midler for å ferdigstille amfiet.
Styret mener det er i Hølens interesse dersom parken kan finansieres med midler utenfra 
lokalmiljøet, slik at FBH kan støtte flere prosjekter i fremtiden. Imidlertid er styret av den 
oppfatning av at en ferdigstillelse av parken er en viktig sak for barn og unge i Hølen.
Styret foreslår at Hølen og Såner vel i første omgang søker støtte fra eksterne stiftelser. Dersom 
dette ikke fører til tilstrekkelig finansiering, oppfordres HSV til å søke FBH om midler ved utgangen 
av 2014. Styret ber om årsmøtes fullmakt til å bevilge inntil kr 300 000,- for ferdigstillelse av 
parken dersom disse kriteriene blir oppfylt.

b) Forslag: utvide styret med 1 medlem. Monica Fleisje er foreslått som styremedlem 
Styrets innstilling: Foreningen kan skal etter vedtektene ha mellom 4 og 6 medlemmer og vi har for  
tiden 5 medlemmer. Forslag om å øke til 6 medlemmer er forelagt årsmøtet og styret anbefaler 
dette. 
Kandidat: Monica Fleisje 


