•

REFERAT FRA ÅRSMØTE I POSEBYEN VEL
Fylkeshuset, 25. februar 2014

Før årsmøtet var det temamøte

om "Parkering i Posebyen" hvor det ble informert

til styreleder, daglig leder og saksbehandler fra Parkeringsselskapet

fra og gitt innspill

som var til stede på dette møtet.

1.

Innkalling og saksliste: Godkjent

2.

Valg: Ordstyrer Bjørn Martens, referent Turid Kjellevik, til å signere referatet Anne Marie Solem
og Tor Peersen

3.

Styrets årsberetning:

Godkjent

4.

Revidert regnskap: Godkjent

5.

Fastsettelse av kontingent:

6.

Innkomne forslag:

Kontingent for kommende år fastsatt til kr 100.-

Fra styret var det kommet forslag til et par endringer i Posebyen Veis vedtekter.

Disse er som

følger:
1)

§2 Medlemskap
"Medlemmer

- 2. setning:

av foreningen er fastboende innen et område begrenset av Baneheia, Otra,

Dronningensgate

og Festningsgaten som har betalt kontingent"

Foreslått endret til:
"Medlemmer

av foreningen er fastboende innen et område begrenset av

Tordenskjoldsgate,
Begrunnelse:

Otra, Tollbodgaten

og Festningsgaten, som har betalt kontingent"

Da beboerne nord for Tordenskjoldsgate

nemlig Ferjefjellet Velforening,

har dannet sin egen Velforening,

er det ikke lenger naturlig at disse hører inn under vårt

medlemsområde.
Dronningensgate

2)

§2 Medlemskap

hører inn under murbyen og Syd-Kvadraturen

- tilføying

etter siste setning:

Personer bosatt utenom Posebyen Veis medlemsområde,
støttemedlemmer

Vel.

kan ved betalt kontingent

være

uten stemmerett.

Begrunnelse: Vi har fått forespørsler fra personer som ønsker dette, og ønsker å komme
med et tilbud til dem.

Endringene ble vedtatt.

,------------------------------------------

7.

-

-

Valg:

Styremedlemmer,

valgt for perioden februar 2014 - februar 2016:

Kari Steffensen (ikke på valg)
Wenche Rosenløv (ikke på valg)
Kjell Tambini (gjenvalgt for 2 år)
Øystein Brastad Larsen (ny)
Ståle Selmer-Olsen (ny)

Varamedlemmer,

valgt for 1 år:

Bjørn Martens (gjenvalgt)
Seunn Smith-Tønnessen

(ny)

Karen-Lise Scheie Knudsen (ny)

Revisor, valgperiode

1 år:

Birger Fjeldskaar (gjenvalgt)

Valgkomite, valgperiode

1 år:

Bente P. Buverud (gjenvalgt)
Tove Andersen (ny)
Tore Solem (ny)

.~~~------Anne Marie Solem

Referent: Turid Kjellevik

