
Ljosland Vest Velforening (LVV) 

Innkalling til årsmøte 2014 

Møtedeltakere:  Alle medlemmer av LVV 

Møtested:  Varmestua, Ljosland Skisenter 

Dato og tid:  Lørdag 4. oktober kl 16-18 

Det innkalles med dette til årsmøte 2014 i Ljosland Vest Velforening. 

Dagsorden: 

1. Opptelling av antall stemmeberettigede og fullmakter 

2. Valg av møteleder 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

4. Valg av referent og 2 personer til å signere protokollen 

5. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning 

6. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet 

7. Redegjørelse for budsjett 

8. Fastsettelse av vel-kontingent og årsavgift 

9. Valg av styremedlemmer.  

10. Skiltdugnad. Trenger 2 personer til å være med i høst. Kommer tilbake med tidspunkt til dem som 

kunne tenke seg dette.  

Det har ikke innkommet forslag til saker fra andre enn styret.  

Ad. Pkt. 9: Følgende styremedlemmer går ut og skal erstattes: 

- Thomas Engebretsen 

- Tor Sverre Bentsen 

- Anders T. Emanuelsen 

- Bernard Udal Olsen (vara) 

Styret minner om at styrevervet skal gå på rundgang blant velets medlemmer. Styret vil før årsmøtet avklare 

hvem som vil bli foreslått som nye styremedlemmer, men ønsker svært gjerne at medlemmer som ønsker å 

gjøre en innsats i velet gir beskjed om dette til Henry Verdal; henry@fjellbygg.com  /  9700 1397. 

Styremedlemmer mottar ikke godtgjørelse, men er fritatt fra å betale velavgift. 

Medlemmer kan være representert på årsmøtet gjennom fullmakt. Skriftlig fullmakt må i så fall leveres til 

styret senest ved årsmøtets start, jf vedlegg.  

Da vi er over 380 medlemmer kan kun en person pr medlemskap være delaktig på møtet. Dette innføres da 

lokalet eller vil bli overfylt. Vi ber om at dette respekteres. 

Det er mulig at skisenteret skal gjennomføre dugnad søndag den 05.10.14. Nærmere opplysninger vil bli gitt 

på årsmøtet. Vi oppfordrer medlemmene våre til å delta på dugnaden. 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Ljosland Vest Velforening 

 

Saksdokumenter: 

1. Styrets årsberetning 

2. Årsregnskap 

3. Budsjett 



 

 

FULLMAKT: 

Undertegnede: ________________________________________ (blokkbokstaver) er eier av hytte:  

________________________________ (vei, nr). Jeg gir herved _____________________________ 

(blokkbokstaver) fullmakt til å stemme på mine vegne i alle saker som skal opp til avstemning under årsmøtet 

i Ljosland Vest Velforening den 04.10.2014. 

Dato:   

____________________________________ (sign.) 


