Styremøte i Lørenfallet og omegn vel torsdag
6. januar kl. 20.00
Til stede: Leif Tore Bergman, Tove Kirsebom, Ove Engerdahl, Erik Bassøe og Hebe Gunnes
(referent). Forfall: Mona Øyen.
Sak 1/2011. Velkommen
Leif Tore ønsket velkommen. Vellet teller nå 12 medlemmer, i tillegg til de som skrev seg på lista på
oppstartsmøtet. Totalt har vi nå omtrent 20 medlemmer.
Sak 2/2011. Gjennomgang av forrige referat
• Vellet er innmeldt i enhetsregisteret i Brønnøysund og frivillighetsregisteret. Dette innebærer
at vi nå kan få grasrotandel ved tipping.
• Underkomiteer: har ikke vært noe særlig aktivitet, tar opp aktiviteten til våren.
Sak 3/2011. Informasjonsmateriale til verveaksjon
Vervematerialet er ikke klart ennå. Saken utsettes til neste styremøte, og vi satser på å dele ut
vervematerialet i begynnelsen av februar.
Informasjon om hvordan bli medlem i vellet, årsmøtet, grasrotandelen og hvilke saker/tiltak vi skal
jobbe med fremover (VIKTIG!) presenteres i vervematerialet. Fokus på trafikale problemer,
forskjønning av Lørenfallet og lekeplassene.
Mål: aktivere flest mulig av beboerne i Lørenfallet!
Sak 4/2011. Forberedelser til årsmøtet
Foreningshuset er bestilt til torsdag 24. mars.
Oppgaver som gjenstår:
• Informasjon om årsmøtet ut i alle postkasser sammen med vervematerialet.
• Informasjon ut på T&B Hansens infokanal.
• Fastsette agenda.
• Fordele praktiske oppgaver forut for og under årsmøtet.
Sak 5/2011. Eventuelt
• Forslag om å opprette en egen side for vellet på Facebook, sender initiativet videre til webansvarlig.
• Referat skrives i to versjoner, ett detaljert med arbeidsbeskrivelser til styrets medlemmer og
ett oppsummerende referat til publisering på nettsidene. Det vil etter hvert bli opprettet en
side på nettet med pålogging, hvor fullstendige referat, samt andre viktige dokumenter, vil bli
lagt ut.

Kontaktinformasjon for styret i Lørenfallet og omegn vel:
Verv
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Web-ansvarlig

Navn
Leif Tore Bergman
Mona Øyen
Tove Kirsebom
Hebe Gunnes
Erik Bassøe
Ove Engerdahl
Trond Storm
Jørgen Kirsebom

Adresse
Stubbvegen 2
Valsringen 57, 1920
Hoelsvegen 4
Hoelsvegen 16
Hoelsvegen 27
Bingenvegen 45
Haldenvegen 427
Olastun, Norumvegen 30

Mobilnr
96233120
48489317
90894919
93093387
97533632
98889997
41657521

e-post
Leif-tore@bergmanfam.net
Mona.oyen@cargopartner.no
tove@kirsebom.no
hgunnes@online.no
er-basso@online.no
trestorm@online.no
jorgen@kirsebom.no

