
lnnkalling til årsmøte i

Nordbyhagen Velforen ing 2011

Dato: Tirsdag 12. april20ffi
Tid: 19:00
Sted: Lykkebo, Leirvegen 6, Jessheim

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

Dagsorden
1. Apning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av ordstyrer og referent
4. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2010
5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2010
6. Informasjon: Forslag til oppgaver til kommende styre
7. Informasjon om overordnet plan for fellesområdene
8. Godkjenning av budsjett og kontingent for 2011
9. Gjenvalg av styreleder, gjenvalg og valg av nye styremedlemmer og vara. vi

trenger kandidater - se neste side!
1 0. Informasjon om langsiktige utgifter
l l.Avslutning

Med vennlig hilsen
Nord byhagen Velforeni n g vlStyret

Arsberetning, regnskap og budsjettforslag er nå lagt ut på
v e lfo re n i n g e n s hj e m m es i d e (vrwv. no rd by h ag e n . n o) . D ette gi ø res
for å spare kostnader og miljø. De som trenger papirkopi kan
henvende seg til styreleder Christina Bjerkaas i Hesteløkka 3 (tlf:
90589257). Detaljert regnskapsrapport, halanseopps tilling og
revisjonsberetning er klart før årsmøtet.

Om du er forhindret fra i delta på årsmøtet kan du levere inn fullmakt som kan
benyttes ved eventuelle avstemminger

)<

FULLMAKT til årsmøte i Nordbyhagen Velforening 12, april2011

Navn:

Adresse:

Signatur:



Valg av styremedlemmer

Med referanse tilvedtektenes $4, skal styret besfå av 2-7 medlemmer med inntil like
mange varamedlemmer, som velges av årsmøtet blant Velforeningens deltakere for
ett år av gangen. Styreleder skalvelges direkte av årsmøtet.

For å sikre kontinuitet i styret er det ønskelig at nye styremedlemmer minst har et2-
års perspektiv for sin styreplass, mens det er tilstrekkelig at sittende styremedlemmer
som stiller til gjenvalg har et 1-års perspektiv.

Styret består idas av 7 styremedlemmer:
o Christina Bjerkaas, (Hesteløkka) Styreleder - Stiller til gjenvalg
o Tomas Tømmerås,(Hesteløkka) styremedlem - Trer ut av styreto Bent Jørgensen,(Hestehagen) Styremedlem - Trer ut av styret
r Kenneth L. Torsvik,(Hesteskoen) styremedlem - Trer ut av styret.. odd Magne Holter (Hovsvingen) styremedlem - stiller til gjenvalg
o Kari Gisvold (Travalleen) Styremedlem - Trer ut av styreto Petter Tronskar (Hovsvingen) Styremedlem - Stiller til gjenvalg

Styret har itilleqg 6 varamedlemmer:
o Jorunn Fanja Hagen (Travalleen) - Trer ut av styret
. Ann-Kristin Enderud,(Oppløpssiden) - Trer ut av styreto Stian Stølen (Travalleen) - Stiller til gjenvalg
e Hanne Prestaasen, (Travalleen) - Stiller til gjenvalg
e Rune Stangeland (Hovsvingen) - Stiller til gjenvalg
. Ove Lund Pedersen (Stallkroken) - Trer ut av styret

Arsmøtet velger styrets leder samt nye medlemmer fra gater som ønskes
representert. Valgkomiteen jobber med å identifisere kandidater for det nye styret,
men også beboere som ikke har vært i kontakt med valgkomiteen kan stille til valg.

Aktuelle kandidater som ønsker å bidra inn i styret bes ta kontakt
med valgkomiteen (Anne Grethe Holen, 93230913) eller melde sin
interesse på årsmøtet!

Affe gater bør representeres i styret:
1. Tyrivegen
2. Hesteskoen
3. Travbanevegen
4. Oppløpssiden
5. Hestehagen
6. Stallkroken
7. Travalleen
8. Hovsvingen
L Hesteløkka


