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Innkalling til årsmøte i Velet!
Torsdag, 12. april kl. 20.00
i Auditoriet på Lindebøskauen skole.

Kjære flekkerøyfolk, det er igjen tid for årsmøte og igjen har vi lagt et nytt år bak oss. Et år 

med spennende saker, drakamp og utfordringer i henhold til lokalmiljø, infrastruktur og 

framtidig utvikling av øya vi bor på.

Styret i Flekkerøy Vel har 2011/2012 bestått av:
Heidi Sørvig (Berge og Andås), Vidar Tønnessen (Lindebø), Hilde Wallerud Schønberg (Kjære)
Frode Stokkeland (Mæbø) og Erik Arntsen (Skålevig)
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1. Valg av møteleder, referent og 
medsignerer av protokollen

2. Godkjenning av møteinnkalling

3. Gjennomgang og godkjenning av 
årsberetningen for 2011

4. Gjennomgang og godkjenning av 
regnskapet for 2011

5. Gjennomgang og godkjenning av 
budsjettet for 2012

6. Valg av styremedlemmer og 
varamedlemmer for Lindebø, 
Skålevig og Mæbø. Valg av ny 
valgkomite.

7. Ny velstruktur på Flekkerøy

8. Flekkerøy Vel-Temagruppe 
Grøntområder; ledes av 
Thomas Kristoffersen

9. Flekkerøy Vel-Temagruppe Trafikk; 
ledes av Erik Jortveit

10. Skibbusaken; om søkeprosessen

11. Orientering omkring Flekkerøy 
Vels digitale satsing og tanker om 
fremtidig strategi ved Heidi Sørvig

12.Innkomne saker: utgår ettersom 
det ikke foreligger skriftlige 
årsmøtesaker fra våre 
medlemmer

13. Takk og farVel

Takk til Nina S. Nilsen.Takk til revisor, 
Eva Lise Akselsen og til Arne Kjønstad, 
som fører regnskapet. Takk til 
valgkomitéen, som består av 
Axel Fjell. 
Takk til alle som bidrar med tid og 
ressurser i jobben til våre temagrupper, 
takk til representanter fra alle lokale vel på 
øya og til alle som gjør en jobb for at 
Flekkerøy skal forbli en fantastisk plass for 
oss alle. 
Vi oppfordrer også spesielt alle lokale vel 
til å sende en eller to representanter til 
årsmøtet i år!
Og igjen, folkens, og i all gjensidighet – vi 
trenger dere alle, og vi trenger bidraget 
pålydende magre 150 kr. pr år! 

Gi ditt, så gjør vi vårt: 8220.45.41031

Bruk vedlagt giro!
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Budsjett 2012

Inntekter :

Forventet medlemskontingent - 
300 betalende husstander 

kr 45 000,00

Sum inntekter kr 45 000,00

Kostnader:

Trafikkgruppa kr 5 000,00
Grøntgruppa kr 5 000,00
Skibbusaken kr 5 000,00
Profil 5 000
Andre prosjekter  5 000
Årsmøte inkl innkalling, distribusjon, 
blomster mm kr 5 000,00
Styremøter, bespisning mv. kr 5 
000,00
Kontorrekvisita og postboksleie kr 2 
500,00
Bankomkostninger kr 500,00

Sum kostnader kr 38 000,00

Regnskap 2011


