
Velkommen til årsmøte i 
Skillebekk Vel 2017 

 

Dato:  Onsdag 22.mars 
Tid:   Kl. 19.00 
Sted: Grendehuset 

 
 
SAK 1:  
Skillebekk Vel ønsker å sette i gang et prosjekt hvor vi ser på mulighetene for å etablere en 
utendørs treningspark i nærmiljøet. For å søke om eksterne midler er vi avhengig å kunne 
vise til noe egenkapital. Styret spør derfor årsmøtet om oppstartsmidler til prosjektet.  
 
 
VALG 2017 
Leder og nestleder: Om du velger å bli leder eller nestleder for Skillebekk Vel, vil du få 
muligheten til å lede en handlekraftig og engasjert gjeng. Alt ligger til rette for å få 
gjennomført gode tiltak og aktiviteter for beboerne på Skillebekk.  De to rollene 
samarbeider om disse oppgavene: Mail og telefonkontakt, informere beboerne om siste 
nytt og aktuelle saker på Facebook/hjemmeside. Dialog med kommunen, veikomiteen, 
Senior 60+ og Holum Skogen Vel. Lede styremøter og årsmøte. Lede dugnader og andre 
aktiviteter/arrangementer.  
 
Kasserer: Du trenger ikke å være regnskapsfører for å være kasserer i Skillebekk Vel, men 
basic kunnskap om regnskap kommer godt med. Du får nødvendige verktøy til å 
gjennomføre jobben. Oppgaver: Enkelt regnskap og budsjett, betale regninger, registrere og 
arkivere bilag, klargjøre regnskap for revisjonskomiteen. 
 
 
 
Ta kontakt med valgkomiteen:  
Rune Reinli – runereinli@gmail.com eller Knut Lundby – knut.lundby@gmail.com 
Om du har lyst til å være med! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:runereinli@gmail.com


 
 
 
Ønsker du stemmerett på årsmøtet? 
Betalt medlemskontingent for 2016 gir stemmerett på årsmøtet. Jrf. §2 Medlemskap i 
vedtektene: Medlemskapet gjelder husstanden, dog slik at hver husstand ved avstemninger 
har to stemmer. Fullmakt fra andre medlemmer godtas ikke. 
 
Medlemsåret går fra 01.04.2016 - 01.04.2017 Om du ikke har betalt enda, så har du fortsatt 
mulighet til å bli medlem. Oversikt over de som har betalt hittil i år finner du på vår 
lukkede Facebook gruppe.  
 
Kontonummer: 0530 19 84806  -  Kontingentavgift:  300,-   
NB! "Merkes med navn, e-post og adresse"  
 
 
DAGSORDEN 
Velkomst 
Innledning - Mål og visjoner for 2017 
Valg av møteleder, referent og 2 til å godkjenne referat 
Konstituering av årsmøtet og godkjenning av innkalling/sakspapirer 
Skillebekk Vel - årsmelding, regnskap 2016 og budsjett 2017 
Solstua barnehage - årsmelding, regnskap 2016 og budsjett 2017 
Grendehuset - regnskap 2016 og budsjett 2017 
Senior 60+ - årsberetning og regnskap 2016 
Saker til årsmøtet 
Valg, jfr. Valgkomiteens innstilling 
 
Sakspapirer til årsmøtet vil du finne på www.skillebekkvel.no 
 
 
 
Vi ser frem til å se deg på årsmøtet! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Styret 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.skillebekkvel.no/

