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Referat Årsmøte 2011 
I Aktivitetshuset Gamleskolen  
Onsdag 9. mars 2011 Kl. 18.00  

Til stede: 17 personer 
Formannen ønsket velkommen. 
Dagsorden godkjent 
1) Til dirigent ble valgt Svein Ivar Hansen  
2) Til sekretær ble Kjell Jørgensen utpekt.  
3) Årsberetning ble lest av formannen. Godkjent uten kommentarer. 
4) Regnskap ble gjennomgått av kasserer. Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent uten 

kommentarer. 
5) Innkomne forslag  

a) Ingen forslag var innkommet, men formannen meddelte at foreningen var blitt medlem 
av det nye ”Velforbundet” etter at Norges Velforbund var gått konkurs. Årsmøtet 
godtok at det i vedtektenes §1 skrives: ”Foreningen er medlem av Velforbundet”. 

6) Valg  
a) Leder – Svein Ivar Hansen gjenvalg for 1 år  
b) Nestleder – Finn Mathisen 1 år igjen  
c) Sekretær – Kjell Jørgensen ny for 2 år  
d) Kasserer – Randi Steiro 1 år igjen  
e) Styremedlem – Elin Erlandsen 1 år igjen 
f) Styremedlem – Gunnar Andersen 1 år igjen 
g) Styremedlem – Trond Ølstad gjenvalgt for 2 år 
h) Varamedlem – Eva Stenseth ny for 2 år 
i) Varamedlem – Maaikel Reiber for 1 år 
j) Revisor – Knut Blikra gjenvalgt for 1 år 
k) Revisor – Berit Storlien gjenvalgt for 1 år 
l) Valgkomite bestående av Steinar Sagvik, Molla Randen og Bjarne Kjos ble alle 

gjenvalgt for 1 år 
 
Varamedlem Berit Myrvang og sekretær Kåre Randen hadde valgt å tre ut av styret og ble 
begge hedret med blomster av formannen. Kåre ble i tillegg utnevnt til æresmedlem av 
Spikkestad Vel. Han kom inn i styret første gang i 1965, altså for 46 år siden. Har sittet som 
sekretær i 23 år og 4 år som varamedlem og har virkelig gjort seg fortjent av 
æresmedlemskapet. Vi gratulerer! 
 
Ved protokollen 
Kjell Jørgensen 
 
Etter den formelle årsmøtedelen viste Kjell Jørgensen bilder som viste utviklingen av stedet 
Spikkestad over tid. Deretter holdt kommunens SLT-koordinator, Susanne Therese Vist, et 
meget interessant innlegg om sitt arbeid under hovedrubrikken Trygghet i lokalsamfunnet, 
kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse og herunder arealutnyttelse. 
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