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Sak 1  Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

 

Sak 2  Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen 

Styret foreslår at Anders Anker-Rasch fører protokoll fra årsmøtet  

 

Sak 3  Styrets beretning  

Denne beretningen gjelder for perioden 28. mars 2019 - 10. mars 2020. 

a. Styrets arbeid 

Styret har i meldingsåret bestått av: 
 

Elisabeth Torkildsen, leder 
Anders Anker-Rasch, nestleder 
Håkon Gundersen, styremedlem/kasserer 
Guro J. Skåre, styremedlem  
Andreas Rieber, styremedlem 
Sidsel Winther Storaas, styremedlem  
Hafida Elmassoudi, styremedlem 

 
Revisor har vært Charlotte Herje, som er statsautorisert revisor.  

Det ble valgt valgkomité ved årsmøtet i 2019 bestående av Rune Bjerke (leder), Reidar Kleppe og Per 

F. Jørgensen.  

Det er i perioden avholdt fem styremøter.  

b. Økonomi 

Vellet hadde 212 betalende medlemmer per 31.12.2019. Kontingentvarsel for 2020 ble sendt ut i 

februar 2020 sammen med innkalling til årsmøtet. Det vises for øvrig til revidert regnskap for 2019. 

c. Aktuelle saker 

Styret har i løpet av perioden jobbet med flere saker, men vil trekke frem følgende saker:  

1. Beredskapsplan for Lommedalen  

Kommunen er pliktig til å ha beredskapsplaner for ulike deler av kommunen. Lommedalen er 

et utsatt område, fordi det kun er en ordinær vei ut av dalen. Vi har ikke klart å få tak i 

kommunenes beredskapsplan for dalen, men arbeider videre for å sørge for at kommunen 

har en slik plan.  

2. Ungdomsmiljøet i dalen  
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Det har vært utfordringer i ungdomsmiljøet det siste året. Vellet har deltatt i arbeidet med 

ungdomsmiljøet sammen med skoler, FAUer, politi, idrettslag og andre relevante aktører.  

3. Kommunens snødeponi på Bjerkejordet  

Vellet har i saken vært opptatt av at trafikken som genereres av snødeponiet tar hensyn til 

skolebarna på Lommedalens skole.  

4. Lommedalens vel blir 100 år i 2022.  

Dette må markeres, og styret har begynt forberedelsene. Det vil bli nedsatt en egen festkomite 

ledet av Hafida Elmassoudi og Sidsel Storaas.  

d. Organisasjonstilhørighet 

Lommedalens Vel er medlem av 

Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening 
Bærum Natur- og friluftsråd 
Bærum Velforbund 

 
og er normalt representert ved de to sistnevnte foreningenes medlemsmøter og årsmøter. 
 

Sak 4  Regnskap med revisjonsberetning 

Det vises til framlagt regnskap med revisjonsberetning. 

Sak 5  Budsjett og kontingent 

a. Budsjett 

Det vises til framlagt budsjett for 2020 

b. Kontingent 

Medlemskontingenten i Lommedalens Vel ble sist justert ved årsmøtet i 2015 og er i dag kr. 150 per 

medlem/husstand. Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret i 2020. 

Sak 9  Valg 

Årsmøtet i 2019 valgte valgkomité. Valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt på årsmøtet.  

Fra vedtektene § 8:  

a) leder og nestleder i tråd med valgperiodene satt i § 4 åttende ledd  

b) 5 styremedlemmer i tråd med valgperiodene satt i § 4 åttende ledd 

Alle valg skjer for to år. I partallsår velges leder og tre medlemmer av styret. I oddetallsår velges 
nestleder og to medlemmer av styret.  
 
 
I år er derfor leder og tre medlemmer av styret på valg: 
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Verv Navn Status  

Leder Elisabeth Torkildsen  På valg 

Nestleder Anders Anker-Rasch  Ikke på valg 

Styremedlem Sidsel Winther Storaas På valg 

Styremedlem  Guro J. Skåre På valg 

Styremedlem  Andreas Rieber På valg 
Styremedlem/kasserer Håkon Gundersen  Ikke på valg 

Styremedlem  Hafida Elmassoudi  Ikke på valg.  

 

Revisor Charlotte Herje På valg 

 

Valgkomité (tre personer) 

Styrets innstilling: Rune Bjerke (leder), Per Jørgensen, Reidar Kleppe 

Alle styremedlemmer velges for en periode på to år. Revisorer og valgkomité velges for ett år av 

gangen. 

 

Sak 10  Eventuelt  
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Gjeldende velgrenser for Lommedalens Vel 
 
 
 
Lommedalen, 24. februar 2020 
 
Styret 


