[Skriv her]

Referat fra årsmøte i Nordseter Vel 30. mars 2018
(presentasjonen som ble vist på årsmøtet er lagt ut på Nordseter Vels (NV) hjemmeside)
1.Velkommen, telling av fremmøtte
• 42 medlemmer var tilstede på årsmøtet
2.Valg av møteleder, referent og en person til å signere referatet
•

Styreleder Gerd Slinning ble valgt til møteleder. Sekretær Jan Skirstad ble valgt til referent.

Catrin Hansen ble valgt til å signere referatet sammen med styreleder.
3.Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Innkalling og dagsorden ble godkjent
4. Godkjenning av styrets årsberetning
• Årsberetningen ble godkjent
5. Godkjenning av revidert regnskap 2017
• Regnskapet ble godkjent
6. Saker fra styret:
•

Skitrekket
Nordseter Vel ønsker å bidra til en langsiktig og stabil drift av skitrekket. Vi har derfor vært i
kontakt med dagens driver, og vil etter påske ta initiativ til et møte med eierne/driverne og
andre mulige aktører/bidragsytere for å bli enige om en felles innsats for skitrekket. Vi foreslår
at det i budsjettet for 2018 settes av kr 5.000 for å vise vårt engasjement og støtte til driften.

7. Forslag til budsjett 2017
• Budsjettforslaget ble godkjent
8. Valg til styret
•

Gerd Slinning ble gjenvalgt som leder av styret, og Petter Saltnæs ble valgt som nytt
styremedlem/økonomiansvarlig, begge for 2 år. Odd Rune Tenfjord og Ketil Hindar ble valg til

ny valgkomite for to 2 år. Inge Nilssen ble valgt som revisor for 1 år.
9. Andre saker fra salen
•

På Velets hjemmeside kommer rabatt-ordninger i butikker i Lillehammer ikke tydelig fram.
Styret vil sørge for at dette kommer på plass.

•

Nåværende administrator av Fb Nordseter Ve og Vel ønsker at Nordseter Vel overtar Fb
siden. Styret vil diskutere dette og vurdere overtagelse.

•

Det har vært tilfeller av overfylte søppel-containere, samt at noe parkerer på det nye
miljøtorget. Styret vil ta dette opp med GLØR.

•

Skogsløya fra «Nordseter Rundt» til Aktivitetssenteret er svært våt. Styret mener det er svært
krevende å få kloppet den stien tørr, og vil sørge for bedre skilting så folk ikke tror den blaute

skogsløypa er en del av «Nordseter Rundt».
10. Informasjon
Det ble gitt informasjon om Nordseter Fjellkirke og Lillehammer Røde Kors hjelpekorps ved
henholdsvis styreleder i Fjellkirken Mælum og korpsleder Elgsaas fra Røde Kors.
Catrin Hansen
(sign)

Gerd Slinning
(sign)

