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Referat fra årsmøtet 2019 i Apenes Vel 

 
Fredag 22. mars 2019 ble det avholdt årsmøte i Apenes Vel. Møtet fant sted på Apenesgården, i 
Falkenstensveien 29, og til sammen 24 medlemmer hadde funnet veien. 
 
Dagsorden: 
 

1. Åpning 
2. Møtets lovlige innkallelse 
3. Valg av møtedirigent 
4. Godkjennelse av dagsorden 
5. Årsberetning 
6. Regnskap 
7. Fastsettelse av kontingent 
8. Budsjett 
9. Innkomne forslag 
10. Valg  
11. Avslutning 

 

1. Åpning 

Leder Arne Hessen ønsket velkommen til det årsmøtet som var Apenes Vels ordinære årsmøte nr. 
101.  
Møtet ble satt kl. 19:00. 
 

2. Møtets lovlige innkallelse 

Det ble opplyst at møtet var kunngjort i Gjengangeren onsdag 
20.02.2019, via e-post den 27.01, med påminnelser den 03.03 og 12.03. I 
tillegg er årsmøtet annonsert på foreningens hjemmeside og på 
Facebook.  
Møteleder spurte om det var innvendinger mot møtets lovlige innkallelse, 
og innkallelsen ble enstemmig vedtatt.  
 

3. Valg av møtedirigent 

Arne Hessen ble foreslått og godkjent av årsmøtet. 
 

4. Godkjennelse av dagsorden 

Møtedirigent leste dagsorden, og denne ble godkjent. 
 

5. Årsberetning 

Sekretær leste styrets- og foreningens årsberetning for 2018, og denne 
ble godkjent av årsmøtet uten innvendinger. 
 

6. Regnskap 

Kasserer leste opp regnskapet for 2018. Det ble også opplyst at regnskapet var gjennomgått av 
foreningen to revisorer, som hadde godkjent det uten kommentarer. 
Regnskapet viste et underskudd på vel 23 tusen kroner. Det ble opplyst at dette skyldes at det i løpet 
av året har blitt foretatt nødvendig utvendig renovering av velhuset. Det har blitt skiftet ut 
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råteskadet kledning, byttet defekte vindskier og israfter, feid tak og renset takrenner, lagt ny takpapp 
på inngangsparti, skiftet defekte taknedløp, skrapet og malt vegger og vinduer, skiftet ut masse langs 
langvegg, samt oljet utgangsdører. Dette har gjort at huset i dag fremstår i en mye bedre forfatning 
enn på lenge. 
Møtedirigent spurte om revisorene eller noen av medlemmene hadde innvendinger, spørsmål eller 
kommentarer til regnskapet. Regnskapet ble godkjent uten innvendinger.  
 

7. Fastsettelse av kontingent 

Styrets forslag om å opprettholde den nåværende årskontingenten, på hhv. kr.100.- for enslige 
medlemmer og kr. 200.- for familiemedlemskap, ble vedtatt.  
 

8. Budsjett 2019 

Kasserer leste opp budsjettet for 2019. I årets budsjett har vi igjen avsatt kr. 20.000,- som øremerkes 
huset.  
Det var ingen ytterligere kommentarer til budsjettet, som ble enstemmig vedtatt.  
 

9. Innkomne forslag. 

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøte 2019. 
 

10. Valg 
Årets valgkomite ble ledet av Ann Christin Klubnes med komitemedlemmene Helle Høihilder og Lene 
Kristin Hast. 
 
Ifølge Apenes Vels lover skal foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styrets leder, kasserer og 
sekretær velges av årsmøte. Øvrige arbeidsoppgaver fordeles mellom styremedlemmene etter beste 
skjønn. Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem utrer hvert annet år. 
Revisorer velges for 1 år av årsmøtet. 
 
Møtedirigent leste deretter opp innstillingen: 
 
Valgkomiteens innstilling: 

Hovedstyret: 

Kasserer: Kari Bjerkan (gjenvalg) 
Styremedlem: Åse Maria S. Riksen (gjenvalg) 
Styremedlem: Stig Høihilder (gjenvalg) 

Revisorer: 

Revisor: Mona Ringstad (gjenvalg) 
Revisor: Anne Grete Johnsrud (gjenvalg) 
 
Møtedirigent gjennomgikk innstillingen, og det ble stemt over forslagene - en etter en. 
Alle de innstilte tillitspersonene ble enstemmig valgt. 
 
Deretter var det nye medlemmer av valgkomiteen som stod for tur. 
Alle valg skal som kjent være forberedt av en valgkomité på 3 medlemmer som velges av årsmøtet 
for 1 år. Siden det ikke er kutyme at den avtroppende valgkomiteen innstiller nye medlemmer til 
neste års valgkomite, ble det derfor overlatt til årsmøtet å finne medlemmer som var villige til å påta 
seg oppgaven for neste år.  
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Følgende personer ble foreslått: 
 

Valgkomiteen for 2020: 

Komiteleder:  Ann Christin Klubnes (gjenvalg) 
Komitemedlem: Helle Høihilder (gjenvalg) 
Komitemedlem: Lene Kristin Hast (gjenvalg) 
 
Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt. 
 
Konklusjon: 
Nye tillitspersoner for 2019/2020 (fra årsmøtet 2019 til og med årsmøtet 2020) er derfor følgende: 
 

Hovedstyret: 

Leder:    Arne Hessen 
Kasserer:   Kari Bjerkan 
Sekretær:  Jan Heimstad 
Styremedlem:  Åse Maria Nedreberg 
Styremedlem:  Stig Høihilder 
Styremedlem:  Bent Karleng 
 

Revisorer: 

Revisor:  Mona Ringstad 
Revisor:  Anne Grete Johnsrud 

Valgkomiteen: 

Komiteleder:   Ann Christin Klubnes 
Komitemedlem:  Helle Høihilder 
Komitemedlem:  Lene Kristin Hast 
 

11. Avslutning 

Møteleder avsluttet med å takke valgkomiteen for vel utført arbeid.  
Han avsluttet med å heve den offisielle delen av årsmøtet, og tilføyde deretter at - siden vi ikke har 
noen egen post for å ta opp eventuelt på årsmøtene, har det blitt en tradisjon at vi slipper ordet fritt 
for dem som har noe på hjertet - før vi går over til årsfest og bespisning.  
 
Leder takket for fremmøtet og hevet møtet. 
 
 
 
 

Apenes 22. mars 2019 
 
 
 

 
 

--------------------------------------------- 
Jan Heimstad 

Referent og sekretær 

 
 

--------------------------------------------- 
Arne Hessen 

Leder 
 


