PROTOKOLL FRA HØLEN OG SÅNER VELS ÅRSMØTE FOR 2017
Elverhøy 15. februar 2018

Møtet ble åpnet av leder Even Fyhri
Sak 1 Konstituering
• Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokoll
Forslag:

Even Fyhri som ordstyrer
Marianne BraGås som referent
Stig Slaatun og Thoril Haglerød som protokollunderskrivere

Vedtak: Forslag vedtaG

• Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen ble godkjent og årsmøtet saG med 10 stemmebereGigede tilstede

Sak 2 Årsberetning
Hølen og Såner vels årsberetning ble lagt frem av leder Even Fyhri. Ole Morten Geving la
frem punkt 4 fra årsberetningen om jernbanebroa og arbeidet med denne.
Det kom kommentar fra Hølenkoret ved leder Egil Johan Damm at de ønsker å være
involvert i planlegging av Julegateåpninga med tanke på rekkefølge av
underholdningsinnslag.
Vedtak: Årsberetningen ble vedtaG

Stiftelsen Elverhøy sin årsberetning ble lagt frem av Even Fyhri
Vedtak: Årsberetningen taG til eGerretning
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Sak 3 Revidert regnskap
Leder Even Fyhri legger fram rekneskapet på vegne av kasserer Glenn Waatvik Inghelm.
Vedtak: Godkjent

Sak 4 Innkomne saker
Hølen og Såner vel ﬁkk ingen saker tilsendt innen fristen 31. januar 2017
Leder Even Fyhri orienterer årsmøtet om:
• Det er startet samtaler mellom Hølen og Såner vel og Foreningen for barn og unges vel i
Hølen (FBU) om at velet tar over forvaltningsansvaret for pengene FBU disponerer.
DeGe er en sak som begge foreninger må behandle på årsmøtet og det vil bli jobbet
videre med saken i tiden fremover for å ﬁnne en løsning som ivaretar alles interesser.
• Hølen og Såner vels verveaksjon har tradisjonelt vert knyGet til vårdugnaden. Denne vil
i år bli ﬂyGet frem i tid.
• Hølen og Såner vel har et stort skriftlig arkiv som er uhensiktsmessig å lete eGer
informasjon i. Det er startet arbeid med å få katalogisert og digitalisert deGe.
• Årsmøtet diskuterer traﬁkksikring og reiser spørsmål om den økte tungtraﬁkken på
Vålerveien og traﬁkksikring av denne eGersom det er skolevei for barn ved Hølen skole.
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Sak 6 Valg av styre og komiteer
Leder av valgkomiteen Truls Johnsen legger frem valgkomiteens innstilling
Forslag til nye medlemmer i styret i Hølen og Såner vel
Verv
Navn
Leder
Even Fyhri
Kasserer
Helge Valvik
Styremedlem
Håkon Roer-Eide
Varamedlem
Vigdis Heggeli
Varamedlem
Kent Skjeltorp
Revisor
Solveig Irene Skøien
Revisor
Birger Bache-Mathiesen

Velges for
1 år
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år

Vedtak: Forslag vedtaG
Forslag til nye medlemmer i komite for Hellige Tre Kongersfeiring
Leder
Bjørn Ravnestad
1 år
Styremedlem
Ane M. Rasmussen
1 år
Vedtak: Forslag vedtaG
Valgkomiteen kommenterer at vedtektene til HSV bør revideres i løpet av perioden og
forandringer godkjennes på neste årsmøte.

Leder Even Fyhri legger frem forslag til ny valgkomite
Leder
Truls Johnsen

1 år

Lars-PeGer Lorenden og Anton Haglerød ble valgt for to år på årsmøtet i 2017.
Vedtak: Forslag vedtaG

Marianne BraGås
Referent

Thoril Haglerød
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