
 
 

 
 
 

Innkalling til årsmøte 2019 i Kvamskogen Vel 
 
Tid: Onsdag 13.2.19 kl. 18.00 
 
Møtet holdes på Krohnengen skole i Prof. Dahls gt, like ovenfor Støletorget. 
Møtet holdes i gym.salen kl. 18.00-20.30 (pga alarm må vi avslutte 20.30) 
Det blir anledning å parkere på skoleplassen. 
 
Styret bemerker spesielt at innkomne forslag til årsmøtet fra medlemmene, må være 
styret i hende senest onsdag 30.01.19. 
 
Vi håper mange har anledning til å komme. Vel møtt. 
 
Hilsen  
Styret 
 

Dagsorden for Årsmøtet:  
1. Åpning - velkommen, v/styreleder 
2.  Godkjenning av innkalling,  dagsorden og forretningsorden 
3. Godkjenning av de stemmeberettigete 
4. Innkomne saker: 
Fra styret: Godkjenning av vedtektsendring: §4: "Saker som ønskes tatt opp til behandling på 
årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar."  
Styret ber om at dette endres til: Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være 
styret i hende senest 14 dager før årsmøtet". 
 
5. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere, 
 
6. Styrets årsberetning; Styreleder innleder  til generell debatt. 
 
7. Strategi- og handlingsplan 2018-2021, ved styreleder 
     Forslag vedtak:  Årsmøtet vedtar planen. 
 
8. Årsregnskap, revisors beretning.  
    Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsregnskapet som KV sitt regnskap for 2018. 
 
10. Fastsettelse av medlemskontingent  for 2019 
      Styrets forslag: kr. 300,- pr. medlem pr. år. 



       
11. Vedta budsjett 2019 
       Styrets forslag: Budsjett for 2019 godkjennes. 
 
12. Valg, 
       Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av alle styremedlemmer som er på valg. 
 
Dette er: 
*   Britt Jacobsen, Kleiven for 1 år 
  *   Knut Iversen, Gråsteindalen   for 1 år 
  *   Harald Thomsen, Mødalen for 2 år 
  *   Øyvind Valland, Kvernaskogen for 2 år 
  *   Siri Margrethe Andersen, Leite for 2 år. 
 
Valgkomitéens leder styrer valget.  De som er på valg inviteres til å si noen ord om seg selv, 
dersom de ønsker det, 3-4 min. Ved benkeforslag er det vedkommende som foreslår en 
person som begrunner dette, 1-2 min.  Avstemmingen foregår ved at valgkomitéen foreslår 
et av sine navn og spør om det er andre forslag. Hvis ikke, velges vedkommende  ved 
akklamasjon.  Så følger neste forslag på samme måten. Hvis det kreves skriftlig avstemming, 
blir dette gjort. 
 
Valgkomitè:  Ny komité velges for ett år.  Styrets forslag er: Erik Bøckmann, leder, og Asle 
Moldestad, medlem. 
 
13. Valg av revisor: 
       Styret foreslår at Håvard Tveit velges som revisor for 2019. 
 
14. Avslutning av årsmøtet v/styreleder. (senest kl. 20.20, pga alarm). 
 


