Årsmøte i Skillebekk Vel 2021
arrangeres torsdag 20. mai 2021 Fra kl. 19.00
Møtet arrangeres på Zoom
– Påmelding til Vilde: skillebekkvel@gmail.com som også kan
bistå med teknisk hjelp til pålogging

Valg av nye tillitsvalgte til styre og komiteer blir hovedsak på dette møtet. Det skal velges:
- Styreleder, velges for et år
- Tre styremedlemmer (inkl. nestleder), velges for to år
- Informasjonsansvarlig, velges for to år
- Varamedlem til styret, et medlem velges for et år
- Revisjonskomité - to medlemmer - for to år
- Valgkomité - to medlemmer - for to år
- Veikomité – to medlemmer - for to år
- To-fire medlemmer til Barne- og ungdomskomité (samarbeid med Holumskogen Vel)
- To medlemmer til styret for Solstua barnehage – for to år
- To medlemmer til styret for Velhuset, for to år (Velges blant valgte styremedlemmer)

Ønsker du stemmerett på årsmøtet? Betalt medlemskontingent for 2020 og/eller 2021 gir
stemmerett på årsmøtet. Medlemskapet gjelder husstanden. Hver husstand har ved avstemning to
stemmer. Det kan ikke stemmes for andre med fullmakt.
Innbetaling av kontingent kr 350,- kan skje til Skillebekk Vels konto: 0530 19 84806. Merkes med
navn, e-post og gateadresse. Du kan også betale via VIPPS til Skillebekk Vel #10724
SAKSLISTE FOR MØTET
- Velkommen. Registrering av deltakere/stemmeberettigede
- Valg av møteleder, referent og to som skal godkjenne referatet
- Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
- Skillebekk Vel – Årsmelding, regnskap 2020 og budsjett 2021
- Senior 60+ - Årsmelding og regnskap 2020
- Andre saker til årsmøtet (må meldes inn senest 14. dager før møtet til Vilde)
- Valg, jfr. Valgkomiteens innstilling
- Saker til orientering: Årsmelding for Grendehuset og Solstua barnehage

Sakspapirer til årsmøtet vil du finne på www.skillebekkvel.no.
Disse blir lagt ut senest 14. dager før møtet.
Styret 2020-2021 v. Vilde, Ali og John - april 2021

Kontakt Velet via facebook, instagram, twitter og/eller e-post:

Skillebekk Vel

#skillebekkvel

@skillebekkvel

styret@skillebekkvel.no

