Innkalling til årsmøte 2021 i Kvamskogen Vel
Utsatt tid: Onsdag. 15.09.2021 kl.18.00 - med middag kl. 20.00.
Sted: Raddisson Blu, Bryggen, Kongesalen
Kvamskogen Vel har 50-års jubileum 29.4.21. Derfor var årsmøtet lagt til denne
dagen. Koronasituasjonen har gjort at årsmøtet må utsettes til onsdag 15.09.21
kl. 18.00-19.45. KL. 20.00 blir det middag for de som har meldt seg på denne.
Påmelding er satt til 14.8 både for årsmøtet og middagen. Vi håper mange deltar.
Middagen vil koste kr. 400,-/person inkl. vin/mineralvann.
Styret bemerker spesielt at innkomne forslag til årsmøtet fra medlemmene, må
være styret i hende 14 dager før ordinært årsmøte, senest 15.4.21.
Pr. 15.4. er det ikke innkommet forslag til saker fra medlemmene.
For å kunne stemme på årsmøtet, må medlemsavgift for 2020 og 2021 være betalt.
For nye medlemmer gjelder medlemsavgift for 2021.
Årsmøteinnkalling, invitasjon og årsberetning ble sendt 27.4.21. Ny invitasjon,
revidert innkalling, regnskap og revisors beretning sendes vedlagt 17.4.21.
Vi håper mange har anledning til å komme. Vel møtt.
Hilsen
Kvamskogen Vel
styret
Dagsorden for Årsmøtet:
1. Åpning - velkommen, v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
3. Godkjenning av de stemmeberettigete
4. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
5. Styrets årsberetning; Styreleder Innleder til generell debatt.
6. Årsregnskap, revisors beretning.
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Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsregnskapet som KV sitt regnskap for 2020.
Årsmøtet vedtar parkeringsregnskapet for 2020 som del av årsregnskapet.
Årsmøtet vedtar budsjett for 2021. Herav kr. 30.000,- i honorar til styreleder.
7. Innkomne forslag: Ingen forslag kommet inn.
8.

Fastsettelse av medlemskontingent for 2022:
Styrets forslag til vedtak: kr. 350,- pr. medlem pr. år. En økning på kr.50,-.
Begrunnelse: Det har gått 10 år siden siste endring av medlemsavgiften. KV
ønsker å bidra til utbygging av stier/løyper og trenger derfor økte midler.

9.

Valg
Valgkomitéens innstilling:(Harald Thomsen, leder, Asle Moldestad, medl.)
Britt Jacobsen som styremedlem for 1 år - gjenvalg. (3 år i styret)
Øyvind Valland som styremedlem for 1 år - gjenvalg(10 år i styret)
Siri Margrethe Andersen for 2 år - gjenvalg (3 år i styret)
Anne Lien for 2 år - ny (Furedal/Mødal)

•
•
•
•

Valgkomitéens leder, Harald Thomsen, leder 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, for 2022. Styrets forslag er gjenvalg:
Harald Thomsen leder, og Asle Moldestad, medlem.
10.

Valg av revisor:
Styret foreslår at Håvard Tveit gjenvelges som revisor for 2021.

11.

Avslutning av årsmøtet v/styreleder. Jubileumsmiddag for påmeldte.
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