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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  

Styret vil foreslå to av møtedeltagerne til underskrive protokollen. 

 

Sak 3  Styrets beretning  

Denne beretningen gjelder for perioden 10. mars 2020 til 30. mars 2022. På grunn av Covid-19 

pandemien ble det ikke avholdt årsmøte i 2021.  

a. Styrets arbeid 

Styret har i meldingsperioden bestått av: 
 

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

 
Revisor har vært Charlotte Herje, som er statsautorisert revisor.  

Det ble valgt valgkomité ved årsmøtet i 2020 bestående av Rune Bjerke (leder), Rolf Jullum og Per F. 

Jørgensen.  

Det er i perioden avholdt seks styremøter. I tillegg er en del saker behandlet per epost på grunn av 

pandemien.  

b. Økonomi 

Vellet hadde 220 betalende medlemmer per 31.12.2021. Kontingentvarsel for 2021 ble sendt ut i 

februar 2021, og kontingentvarsel for 2022 ble sendt ut i februar 2022 sammen med innkalling til 

årsmøtet. Det vises for øvrig til revidert regnskap for 2020 og 2021. 

c. Aktuelle saker 

Styret har i løpet av perioden jobbet med flere saker, men vil trekke frem følgende saker:  
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1. Utvidelsen av pukkverket på Steinshøgda (Franzefoss).  Vellet deltok på informasjonsmøter 

og leverte høringsuttalelse.   

2. Demensboligene i Lommedalen 

Beboerne her har nå flyttet til Carpe Diem, og kommunen leier ut leilighetene. Det er ikke avklart 

hva som skal skje med disse. Det har kommet forslag både om ungdomshus, samfunnshus og 

eldreboliger. Styret følger opp.  

Seniorsenteret er ikke berørt av flyttingen, og vil fortsette som før.  

3. Arbeid med hundepark i Lommedalen. Flere har ønsket seg dette, og Guro har forsøkt å 

nedsette en arbeidsgruppe. Imidlertid har det vært laber interesse for å delta i en 

arbeidsgruppe fra de som har ønsket seg hundepark. Dersom noen ønsker å delta, vil vi ta 

det opp igjen.  

4. Utbygging av fibernett i Lommedalen  

Flere steder i Lommedalen vil det ikke bli bygget fibernett fordi det bor for få mennesker der. 

Samtidig er det dårlig dekning, slik at trådløst nett fungerer dårlig. Dette gjelder flere steder i 

kommunen, og vellet arbeider for at Bærum kommune skal lyse ut støtte til utbygging av 

fibernett. Dette vil imidlertid ha kostnader for kommunen, så det  

5. Strengere moderering av facebook-gruppen  

Siden diskusjonene i facebook gruppen stadig tok av, så styret seg nødt til å lage nye og strengere 

regler for innhold som kan legges ut i gruppen. 

6. Lommedalens vel blir 100 år i 2022.  

Det er 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 
Bærum Elveforum  

 
og er normalt representert ved deres årsmøter. 
 

Sak 4  Regnskap med revisjonsberetning 

Det vises til framlagt regnskap med revisjonsberetning. 

Sak 5  Budsjett og kontingent 

a. Budsjett 
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Det vises til framlagt budsjett for 2022 

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 2023. 

Sak 9  Valg 

Årsmøtet i 2020 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 normalt for to år. I partallsår velges leder og tre medlemmer av styret. I oddetallsår 
velges nestleder og to medlemmer av styret. Siden det ikke kunne avholdes årsmøte i 2021, er alle 
medlemmer av styret på valg i 2022. For å komme tilbake til den korrekte tidsperioden for valgene, vil 
noen måtte velges for ett år og andre for to år i 2022.  
 

Revisorer og valgkomité velges for ett år av gangen. 

 
I år er derfor alle medlemmer av styret på valg: 
 

Verv Navn Status  

Leder Elisabeth Torkildsen  På valg- 2 år 

Nestleder Anders Anker-Rasch  På valg – 1 år  

Styremedlem Sidsel Winther Storaas På valg – 2 år  

Styremedlem  Guro J. Skåre På valg – 2 år  

Styremedlem  Ari Karlsen  På valg – 2 år  
Styremedlem / kasserer Håkon Gundersen  På valg – 1 år 

Styremedlem  Hafida Elmassoudi  På valg – 1 år 

 

Revisor Charlotte Herje På valg 

 

Valgkomité (tre personer) 

Styrets innstilling: Rune Bjerke (leder), Per Jørgensen, Rolf Jullum 

 

Sak 10  Eventuelt  
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Gjeldende velgrenser for Lommedalens Vel 
 
 
 
Lommedalen, 22. februar 2022 
 
Styret 


