
Protokoll fra årsmøtet i Sørbråten Vel 
2020 
Tidspunkt: 9.des 2020 kl 19 	 	 Sted: Digitalt på Teams


Saksliste


1. Konstituering

a. Valg av møteleder: Styrets leder, Sigurd Grytten, valgt som møteleder.

b. Valg av referent: Styremedlem Petronelle Herbern valgt som referent

c. Godkjenning av innkalling. Minner om at alle dokumenter legges på hjemmesiden, jf 

tidligere vedtak. 

d. Godkjenning av dagsorden

e. Valg av to medlemmer til å signere protokollen: Ola Grønningen og Anders Støen


2. Årsberetning 2019 og 2020

Årsberetning gjennomgått og tatt til orientering.


Kommentarer

- Årsberetningen tar også med arbeider i 2020, i og med at vi nå er i desember. 

Koronasituasjonen har påvirket aktivitet. 

- Sørbråtendagen: Lokale produsenter oppfordres til å selge på dagen. Andre som ønsker 

å bidra med sin kompetanse er svært velkomne.

- Utleie velhuset og koronasituasjonen: betraktelig redusert. Eldresenteret er flyttet til 

Sørbråten vel under pandemien. 

- Ønske om innspill: Oppfordrer vellets medlemmer til å spille inn på aktivitet videre


3. Regnskap

Forslag til vedtak: Det framlagte regnskap for 2019 og revisors beretning godkjennes.


Kasserer poengterer viktigheten av medlemskontingent, det er en trend på lavere betaling 
fra medlemmers side. 


Lurer du på om du har betalt for 2019 og 2020? Ta kontakt med Ivar Hordnes.


Kommentar

- Nye panelovner kan redusere oppvarmingskostnader


Vedtak: Regnskapet godkjennes


4. Budsjett

Forslag til vedtak: Budsjett 2019 ligger til grunn for 2020, justert for lavere kontingent. 
Inntekt fra skattefrie, offentlige tilskudd justeres opp for 2020. For 2021 legges det inn en 
liten post for tilskudd, med tilsvarende post for prosjektutgifter.


Vedtak: Skisse for budsjett 2020 godkjennes
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5. Innkomne saker


Ingen innkomne saker


6. Valg av styret

Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre, presentert av Eva Therese Graff:


Leder
• Sigurd Grytten (gjenvalgt) 2020-2022

Kasserer
• Ivar Hordnes, 2019-2021

Styremedlemmer
• Kaisa Milch, 2019 - 2021
• Ola Grønning, (gjenvalgt) 2020 - 2022
• Petronelle Herbern, 2019 - 2021
• Sofia Lindén, 2020 - 2022
• Hanna Larsson, 2020 - 2022

Varamedlemmer
• Bente Osmundsen, 2019 - 2021
• Maria Hauge, 2019 - 2021

Vedtak: Valgkomiteens forslag til representanter godkjennes

Kasserer forespør revisor Bjørn Holter om å gjøre revisjon 2020. 

Vi takker Michael Wendell og Erik Leirdal for fantastisk innsats for Sørbråten Vel.


7. Valg av valgkomite


Micael Wendell

Erik Leirdal

Therese Graff

Vedtak: Valgkomité godkjennes

Protokoll signert av:

………………………………….. …………………….………………
Ola Grønning Anders Støen
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