
Innkalling	til	årsmøte	i	Nordbyhagen	
Velforening	2013	

Dato :   Onsdag 24.april 2013 

Tid:   19.00 

Sted:  Læringsverkstedet barnehage, Nordbymoen 

Alle stemmeberettigede må registreres på liste (møt opp i god tid). Hver boenhet har en stemme. 

Dagsorden 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Valg av ordstyrer og referent 

4. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2012 

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2013 

6. Informasjon: Forslag til oppgaver for kommende styre 

7. Innmeldte saker fra beboere 

8. Godkjenning av budsjett og kontingent for 2013 

9. Gjenvalg av styreleder, gjenvalg og valg av nye styremedlemmer og vara. Vi trenger 

kandidater – se neste side! 

10. Danne komite for gjennomføring av sosiale arrangement 

11. 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 24.april 2013 

Navn:  ____________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________ 

 

Signatur: ____________________________________________________ 



Punkt 5 : 

 

Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2013 

Styret foreslår å holde godtgjørelsen til styremedlemmene på samme nivå som i 2012. Dvs 15.000 kr 

til styreleder og 4.000 kr til styremedlemmene. Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. 

Punkt 6 :  

Forslag til oppgaver for det kommende styret 

• Velkomstskilt til Velforeningen 

• Videreutvikle fellesområdene etter den overordnede planen 

• Gruse/hellelegge enkelte gangstier 

• Vinterpark Grendeplassen 

• Etablere sosiale arrangement som sommerfest, julegrantenning, barneskirenn etc. 

 

Punkt 7: 

Innmeldte saker fra beboere 

Ingen innkomne saker. 

Punkt 8: 

Godkjenning av budsjett og kontingent for 2013 

I år så må vi igjen slamsuge og rense kummene. Dette er i seg selv en betydelig kostnad. Styret 

ønsker samtidig å bruke noen midler på å utvikle fellesområdene videre, og foreslår derfor å øke 

kontingenten for 2013 med 10%. 

Punkt 10: 

Danne  komite for gjennomføring av sosiale arrangementer 

Styret foreslår å øke den sosiale tilhørigheten til nabolaget vårt, gjennom å forsøke å få på plass 

noen årlige, sosiale tradisjoner. Forslag til dette kan være arrangement som julegrantenning, 

barneskirenn, dugnad eller sommerfest osv. Dette er en jobb som ikke trenger å ligge direkte under 

styret, men som kan gjøre av en komite som rapporterer til styret. Det er sikkert mange kreative folk 

i vårt nabolag som kan tenke seg og bidra med dette, men som kanskje ikke har tid eller interesse av 

å jobbe med styrearbeid generelt. Vi håper på å danne en gruppe med noen få personer som kan ta 

ansvar for dette arbeidet. 


