Innkalling til å rsmøte i Nordbyhagen
Velforening 2016
Dato :
Tid:
Sted:

Tirsdag 19.april 2016
18.00
Læringsverkstedet barnehage Nordbymoen (Rugdevegen)

Alle stemmeberettigede må registreres på liste (møt opp i god tid). Hver boenhet har en stemme.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Åpning
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2015
Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2016
Informasjon: Forslag til oppgaver for kommende styre
Innmeldte saker fra beboere
Godkjenning av budsjett og kontingent for 2016
Gjenvalg og valg av styremedlemmer og vara.
Avslutning

Med vennlig hilsen
Nordbyhagen Velforening v/Styret

Årsberetning, regnskap og budsjettforslag legges ut på velforeningens hjemmeside
(www.nordbyhagen.no). Dette gjøres for å spare kostnader og miljø. De som trenger
papirkopi kan henvende seg til styreleder Kristian Hannestad, (tlf 90 16 63 04). Detaljert
regnskapsrapport, balanseoppstilling og revisjonsberetning er klart før årsmøtet.
Om du er forhindret fra i å delta på årsmøtet kan du levere inn fullmakt som kan benyttes ved evt
avstemminger.
(klipp her)
FULLMAKT til årsmøte i Nordbyhagen Velforening 19.april 2016
Navn:

____________________________________________________

Adresse:

____________________________________________________

Signatur:

____________________________________________________

Lik Nordbyhagen Velforening på Facebook for å motta siste nyheter:

http://www.facebook.com/NordbyhagenVelforening

Punkt 5 :
Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2016
Styret foreslår å endre litt på godtgjørelsen og la kasserer få en litt større sum, og samtidig redusere
styreleders godtgjørelse. Vi vil nå trolig få separat leder og kasserer, og en stor del av jobben ligger
hos kasserer. Styret foreslår å gi de begge en kompensasjon på 15.000 kr. Fortsatt 8.000 kr til
ordinære styremedlemmer. Vi reduserer også styrets størrelse fra 8 til 5 stykk medlemmer.
Punkt 6:
Forslag til oppgaver for det kommende styret
•
•
•
•

Videreutvikle fellesområdene etter den overordnede planen
Videreutvikle Grendeplassen
Videreutvikle websiden og bruk av Facebook
Jobbe videre med å etablere sosiale arrangement i Nordbyhagen

Punkt 7:
Innmeldte saker fra beboere
Ingen innkomne saker.
Punkt 8:
Godkjenning av budsjett og kontingent for 2016
Styret ser ikke behov for å skulle endre kontingenten for 2016.
Punkt 9:
Valg av styremedlemmer
Det sittende styret foreslås redusert med 3 stykk styremedlemmer, til 5 stykk totalt. De nåværende
medlemmer står fortsatt til disposisjon. 1 flytter og 2 stykk reduseres til varamedlemmer.
Styret ønsker også å endre litt på lederstrukturen, og innføre også et nestlederverv.
Styret trenger alltid nye varamedlemmer. Ta kontakt med styret om du ønsker å bidra. Styret er en
fin plattform for å kunne bidra til og utvikle ditt nabolag i den retningen du ønsker, og sørge for at
din gate er representert i styret. Arbeidsinnsatsen kan du i stor grad være med og avgjøre selv.

Lik Nordbyhagen Velforening på Facebook for å motta siste nyheter:

http://www.facebook.com/NordbyhagenVelforening

