Referat fra styremøte i Lørenfallet og omegn vel
Tid:
Sted:
Til stede:
Forfall:

Torsdag den 3.3.2011 kl 2000-2130
Hos Erik Bassøe
Erik Bassøe, Tove Kirsebom og Leif-Tore Bergman (Ref).
Hebe Gunnes, Mona Øyen, Ole Engerdal(vara) og Trond Storm(vara)

11/2011
Forrige referat (kun sak 7/11)
 Pengene fra det gamle vellet, ca kr 9400 er nå under overføring til ny kasserer (Tove). Det
mangler underskrift fra noen styremedlemmer og registrering i banken.
 Gruppen som skal se på opprustning av lekeplasser og søknad om støtte til det –
avventer oppstart av arbeidet.
 Infotavlen er mottatt og ble presentert på møtet. Det ble bestemt å sette den opp lørdag
5.3. kl 1100, da Rimi har gitt klarsignal.
Vedtak: Forrige referat tatt til etteretning
12/2011



Brosjyre om årsmøte 24.3.2011. Og annet infomateriale.

Ta en kvalitetssjekk på hvilke roder som skal følges. Avtale hvem som trykker og når
det skal deles ut.
Erik Bassøe trykker opp. Ble bestemt at utdeling skjer så kort tid som mulig før årsmøtet
og senest innen 18.-20.3.2011. Det som blir trykket opp blir spredt til styremedlemmene
som skal dele ut i løpet av kommende uke – med spesifisering av utdelingsroder.

13/2011

Sjekke status for årsmøtet og fordele aktuelle oppgaver. Kontakte valgkomiteen.

Torsdag 24. mars kl. 19-21
Kontakte valgkomiteen – Mona kontakter Jack Tveter, og ber ham kontakte Jørgen og Per
Harald Hjørungdal for å sette i gang arbeidet
Fordele praktiske oppgaver forut for og under årsmøtet. Leif Tore har bestilt Foreningshuset fra
kl. 18. Mona koker kaffe og skaffer plastkrus, Hebe tar med kake og servietter.
Årsmøtets oppgaver i følge vedtektene(se vedlegg 1): - Info om Årsmøtet må ut 4 uker før det
avholdes – på hjemmesiden og Infokanalen innen 23. februar. Forslag til årsmøtet må være styret i
hende 2 uker før møtet, dette må stå på plakatene. - Fastsette kontingent: Styret innstiller på kr
150,- for ordinært medlem og kr. 100,- for pensjonister (foreslått på stiftelsesmøtet) - Endringer i
vedtekter skal styrebehandles, forslag må være styret i hende 2 uker før årsmøtet. - Leif Tore lager
en kort årsmelding om aktiviteten fra stiftelsesmøtet frem til årsmøtet (se vedlegg 2). - Tove lager
regnskapsoppsett per 31.12.2010.
 Det ble satt opp forslag til budsjett for 2011, se vedlegg 3:
Fastsette agenda. Denne skal være klar en uke før årsmøtet – bekjentgjøres på hjemmesiden og
oppslag.
 Leif-Tore setter agenda opp i henhold til vedtektene og bekjentgjør innen fristen.

14/2011
Eventuelt
 Intet
Neste styremøte bestemmes etter årsmøtet er ferdig.

Vedlegg 1: utdrag fra reglene vedr årsmøte:

§ 6. Kontingent
6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har
betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.
6.2 Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§ 7. Årsmøte
Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april
måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til
årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som
skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet.
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.
Publisering på Web-sidene (www.sørum.net) regnes som tilgjengliggjøring. Oppslag om tid og sted
bør i tillegg settes opp på sentrale steder innen området. Medlemmer som ikke har tilgang til data, kan
på forespørsel til styret få utlevert dokumentene på papir.
7.1 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall
medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan (evt. kan ikke) skje ved
fullmakt.
7.2 Årsmøtet behandler:
. Årsmelding fra styret
. Regnskap i revidert stand
. Innkomne forslag
. Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent . Valg av:
. leder (særskilt valg)
. fire styremedlemmer
. to varamedlemmer
. Revisor
. valgkomite på tre medlemmer
. Eventuelt, når medlemskap er tegnet: Utsending(er) til Vellenes Fellesorganisasjons landsmøte (og
eventuelt: til fellesutvalget for velforeninger i kommunen)
.eventuelle komiteer.
7.3 Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter.
Dirigent(ene) behøver ikke være medlem i foreningen.
Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer.
Styremedlemmene velges for to år. Første valg velges to av de fire styremedlemmer for ett år, slik at
to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.
På stiftelsesmøte, velges vervene kun frem til første ordinære årsmøte. Hvis det ikke skulle være
kandidater til å fylle alle verv, kan årsmøte godkjenne avvik, det kan være å gi styret fullmakt til å
konstituere kandidater i etterkant, eller at styret velges med færre medlemmer.
I tillegg velges leder ved direkte valg for ett år.

Vedlegg 2: Årsmelding Lørenfallet og omegn vel

ÅRSRAPPORT FOR LØRENFALLET OG OMEGN VEL 26.10.2010 – 24.3.2011
1. Generelt
Det har tidligere vært registrerte vel i Lørenfallet og omegn, men disse opphørte for flere år siden. I
saker som gjelder Lørenfallet og omegn har både Sørum IL, FAUene ved barnehager og skoler,
forretningsstand og andre organisasjoner gjort en god jobb med å ta vare på Lørenfallets interesser i
saker i denne tiden. Et godt eksempel er trafikkaksjonsgruppen som har hatt medlemmer fra flere av
de ovennevnte. I denne gruppen har Sørum IL hatt fokus på trafikksikkerheten rundt idrettsbanen,
FAU Nordli Barnehage fokus på trafikksikkerheten rundt Nordli, FAU Sørum skole på
trafikksikkerheten rundt Sørum skole. Imidlertid har man sett et behov for en forening som er

uavhengig av særinteresser og kan favne alle husstander og med tyngde kan hevde interessene til
alle oss som bor i Lørenfallet. Vi ser bl.a. at de senere år har både Sørumsand og Frogner fått
miljøgater, men vi som bor i mellom og har all trafikken har ikke fått det og det ser ennå ut som om
det kommer til å ta en del år. Det er heller ingen som systematisk tar ansvaret for felles lekeplasser,
nærmiljøtiltak etc. Det modnet seg derfor en tanke om å få startet opp et vel.
Leif-Tore Bergman tok kontakt med Trond Storm ved avslutningen av sommerfotballskolen til Sørum
IL og ble enige om å starte sonderinger for å starte opp velforening. Sørum vel var første utkast til
navn. 9.9.2010 ble det sendt ut en mail til alle som Leif-Tore Bergman hadde tilgjenglige maillister til
og med anmodning om at mottagerne sendte videre. 23.9.2010 ble det avholdt sonderingsmøte på
kroa i Lørenfallet med 4 til stede. 14.10 ble det avholdt oppfølgingsmøte på Meieikroa. 5 stykker til
stede. Man så nå at interessen var såpass stor at man kunne stille styre og at man hadde såpass
mange glødende saker å stå sammen om. Det ble avtalt å henge opp plakater og levere ut flyers til så
mange husstander man klarte med innkalling til årsmøte 21.10.2010 kl 1923.
Foreningshuset ble leiet, man fikk pressen ved Indre Akershus blad til å omtale oppstarten (avis
20.10.2010). man var i kontakt med Sørum kommune og Vellenes Fellesforbund for å få innspill til
oppstarten. Vedtekter ble skrevet på bakgrunn av forslag fra Vellenes fellesforbund.
2. Stiftelsesmøte 21.10.2010
20 beboere fra Lørenfallet og omegn var samlet og valgte det første styre, vedtekter og den første
kontingent kr 150, pensjonister 100.-.

Det ble etter diskusjon bestemt at foreningens navn skulle være Lørenfallet og Omegn vel. Dette var
for øvrig samme navn som det gamle vellet har. Vellets geografiske område ble bestemt til å ta
utgangspunkt i postnummer 1923, samt andre husstander innen Sørum skoles krets som ikke er
medlemmer av andre vel.
3. Følgende har hatt verv i foreningen fra 21.10.2010:
 Leder:
Leif-Tore Bergman
 Nestleder:
Mona Øyen
 Sekretær:
Hebe Gunnes
 Kasserer:
Tove Kirsebom
 Styremedlem:
Erik Bassøe
 Varamedlemmer:
Trond Storm og Ove Engerdahl
 Revisor:
Trond Underhaug
 Valgkomite:
Jørgen Kirsebom, Jack Tveter og Per Harald Hjørungdal

4. Styremøter:
Det ble avholdt ett styremøte i 2010, 12 saker ble behandlet.

Pr 24.3 er det avholdt 3 styremøter i 2011 og 14 saker er behandlet.
5. Annet:
29.12.2010 ble Lørenfallet og Omegn vel registrert i Enhetsregisteret og i Frivillinghetsregisteret med
orgnr 996355020. Med registrering i Frivillighetsregisteret har vi mulighet til å motta grasrotmidler
fra Norsk Tipping.
Pr 28.2 er det bestilt oppslagstavle som er ment å henge opp på Rimi, slik at vi kan reklamere for våre
aktiviteter etc.
Med hilsen
Styret

Vedlegg 3, Forslag budsjett:
Inntekter:
Kontingent (100x gjsnitt 125)
Tippemidler
Søknader om støtte
SUM

12500
1200
5000
18700

Utgifter:
Tavle/profilering
Div kontorrekv/styre
Div arr
Dugnader/lekeplasser/forskjønning
SUM

2500
3000
5000
8200
18700

Vedlegg 4, Forslag agenda til årsmøte
1.
2.
3.
4.

1 Årsmelding fra styret (vedlegg 2)
Regnskap i revidert stand (Det var ingen utgifter og ingen inntekter i 2010)
Innkomne forslag (ingen innkomne pr 6.3.2011- frist 10.3 kl 1900)
Planer for kommende år og budsjett,(se vedlegg 3) herunder fastsette kontingent Forslag 150
pr husstand og 100 for pensjonister.
5. Valg av:

leder (særskilt valg)

fire styremedlemmer

to varamedlemmer

Revisor

valgkomite på tre medlemmer
6. Eventuelle komiteer. (?)

