
 

20200220 ÅRSMØTE  REF. - FORENINGEN HEDALSHEIMENS 

VENNER – DEN 20.02.2020.  

Sted: Hedalen bibliotek  

Tid: Kl. 18:00 

Referat 

1.      Møtet ble åpnet ved styreleder Solveig Lie som ønsket velkommen. 

2.      Valg av ordstyrer: Solveig Lie.  

3.      Valg av sekretær: Solveig Lie. 

4.      Styrets beretning for 2019 ble forevist årsmøtet. 

5.      Regnskapet for 2019 ble forevist årsmøtet. Jfr. eget bilag. 

Revisjonsmelding ble forelagt. "Regnskapet er revidert og funnet i orden". Jfr. 

eget bilag. 

6.      Valg av styremedlemmer: 

Styremedlem/Kasserer: Nils Garli – valgt 2019 til 2021. 

Mobil: 9751583   nilsgarli@gmail.com 

 

Styremedlem: Berit Åsli – gjenvalgt 2 år til 2022. 

Mobil: 9119290   beritasli@gmail.com 

 

Styremedlem: Arvid Skogstad – gjenvalgt 2 år til 2022. 

Mobil: 90822565 

Ingen mail 

 

Styremedlem: Gunhild Nysveen – valgt for 1 år til 2021. 

Mobil: 97627922 gunhild.nysveen@hotmail.com 

 

 

Varamedlem: Kjell Harald Bjørgan  - valgt for 2 år til 2022. 

Mobil: 90166698 kbjorgan@bbnett.no 

 

 

7.     Valg av styreleder for ett år: 
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Solveig Lie - gjenvalgt som leder 1 år. Går ut av styret i 2021. 

Mobil: 97114530  solveiglie1@gmail.com 

 

8.    Valg av revisor. 

Marit Aaslie Brenden – ble gjenvalgt for 1 år til 2021. 

mobil: 97525463 

 

9.    Valg av medlemmer til valgkomiteen. 

 

Leder: Emmy Bakkom – gjenvalgt for 2 år til 2022. 

Mobil: 90871097   bakkomemmy@hotmail.com 

 

Sigrunn Helene Moen – gjenvalgt for 1 år til 2021. 

Mobil: 90059741   sigrunnmoen@hotmail.com 

 

 

10.    Plan for foreningsens arbeid for 2020. 

 

Foreningen har malt tak, vegger, dører og vinduer i overgangsleiligheten på HH 

og kjøpt nye og flotte møbler til ca. Kr. 40.000. 

Overtagelse av leiligheten ble foretatt den 13.02.2020. 

 

Den årlige basaren skal holdes den 22.mars 2020. Kl. 16:00. Styret møtes kl. 

14:00. 

 

Det var på årsmøtet litt diskusjon fram og tilbake omkring behovet for å øke 

antall styremedlemmer. Årsmøtet stemte for utvidelse. Styret trenger litt mer 

hjelp. 

Det var også litt diskusjon omkring hvem som gjør hva på søndagskaffer. Dette 

ble ikke sett på som noe problem da man kan sette opp enkle regler for dette. 

Venneforeningens formål er å lage trivselsfremmende tiltak for beboerne på 

Hedalsheimen. Vi trenger så mange venner vi kan få. 

For styret: 

Solveig Lie – leder/ref. 

solveiglie1@gmail.com 

97114530 
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