Referat fra styremøte i Vollen Vel, 20.01.2020.
Til stede: Trine Uggerud, Camilla Loe-Dal, Rolf Harald Christensen, Greta Wiseth, Knut Førsund, Lise
Førsund.
Forfall: Marthe Langmoen, KrisBan Sjøvold.

SAK 1/20.01.20. Årsmøte 2020.
Årsmøtet seGes Bl onsdag 18. mars klokka 19.00 i Helselagshuset!

ALLE

SAK 2/20.01.20. Regnskapet 2019.
Knut gjennomgikk regnskapet, og velet har god og stabil økonomi. Vi får Blbake 70 % mva av alt vi
kjøper! Vi eGerlyser gode prosjekter i Vollen, som vi kan støGe økonomisk. Et par av postenes sjekkes
og nyG regnskap/budsjeG sendes styremedlemmer og brukes i VollenSBkka.
ALLE

SAK 3/20.01.20. BudsjeF 2020.
Som bemerkning Bl budsjeGet for 2020, ser vi at salget av Vollenboken 2019 har dekket utgiXene og
vel så det. Det kom opp en ide om at vi Blbyr skolene i området Vollenboken liG rimelig, som
sommergave Bl ansaGe/elevene.
Vi besluGet å bidra med 10 000 kr. Bl Truls Bergs innkjøp av monumentet Tre seil, som er tenkt saG
opp i Vollen, i samråd med kommunen.

SAK 4/20.01.20. Vårdugnad i tursIen, m.m.
Vi fordeler jobbene i april, det skal ﬂises på nyG fra Vestenga Bl Guienga/Mariero og opp fra
Østebyjordet. Skilt og tavler og bilder skal også rengjøres.
ALLE

SAK 5/20.01.20. VollenSIkka.
VS kommer ut 2-5. mars. Deler av innholdet framvist.

KF

SAK 6/20.01.20. Trines innspill om fyrverkeri.
Vi diskuterte Trines innspill om avfallet eGer vårt store fyrverkeri. Knut og Lise plukket to fulle
bæreposer 1. nyGårsdag, og Trine to , 2. nyGårsdag. En Bng er det vi får taG opp, men vi tenker mest
på alt som kommer ut i sjøen. Knut tar en prat om deGe med Pyroteknikk. Vi kan også få låne to
store presenninger av Even Evensen, det gjør det leGere å plukke opp. Det gode med vårt fyrverkeri,
er at vi slipper mange private oppskyBnger. Styret håper at det vil komme innstramminger vedr. privat
oppskyBng.
KF

7. Møteplan for styremøter i 2020.01.20.
9. mars, styremøte
18. mars, Årsmøte kl. 19.00 på Helselagshuset
6. juni, styremøte og sommeravslutning
10.august, styremøte med forberedelse Il sommerfesten
15. august, sommerfesten
16. november, julemøte.
Mange saker behandles og avgjøres via mail, sms og telefoner underveis.

EVT:
VV oppfordrer oss i styret og alle som bor i Vollen Il å komme på Folkemøte på OsloWordmuseet

TIRSDAG 28. januar kl. 18.00.
Vollen har bliF lokalsenter i kommuneplanen, og det er supervikIg at vi engasjerer oss i Vollens
videre posisjon i alt deFe nye.
Delmålet Il et lokalsenter/nærsenter er at det skal være et lokalt servicesenter ogen møteplass for
siF delområde i den nye kommunen.
MØT OPP!!

Lise F.

