Protokoll fra årsmøte Breivolls Venner 22.03. 2017
Antall møtte medlemmer: 13 medlemmer

1. Valg av møteleder og referent
Møteleder: Hans Erik Lerkelund
Referent: Lena Holm Berndtsson
Protokoll signering; Bjørg Texmo og Terje Thurmann-Moe
2. Årsmelding 2016 gjennomgått av leder Rikke Soligard
Se hele beretningen på www.breivollsvenner.no
Årsberetning godkjent
3. Regnskap 2016
Regnskap og revisjon godkjent
4. Innkomne forslag:
* Styret har fremmet forslag om at Breivolls Venner overtar som hovedansvarlig for St. Hans
arr. etter Ås Kiwanis har frasagt seg ansvaret etter 47 år. Styret var nødt til å fattet en
beslutning om å arrangere St.hansfeiringen for 2017, da dette måtte avklares raskt grunnet
søknader til kommunen. Det er inngått et samarbeid med tidligere arrangør for 2017 og med
en fastlagt avtale på fordeling av bunnlinjen og overskudd. Hovedarbeidsgiver i forkant
krever innsalg av annonser og fordeling av program i forkant. Programmet er
hovedinntektskilde. Styret ønsker årsmøtes vurdering av om dette er noe foreningen skal
påta seg på årlig basis framover. Årsmøte gir styret enstemmig fullmakt til å overta St.hans
arrangementet på Breivoll hvis styret finner det formålstjenlig etter evaluering av årets
arrangement
* Styret har fremmet forslag til endring av vedtektsendringer. Disse gjennomgås og følgende
forslag ble enstemmig vedtatt:
§ 2. Formål
Formålet med Breivolls Venner er å styrke og utvikle Breivoll gård og friområde som en
fellesskapsarena og sikre allmennhetens interesser i forvaltningen av dette området.
§ 3. Foreningens oppgaver
Foreningens oppgaver er å:
• fremskaffe midler til aktiviteter og bidra til drift av Breivoll gård
• opprette en ressursbank over medlemmer som ønsker å bidra frivillig for å skape og utvikle
en fellesarena på Breivoll gård
• skape interesse og engasjement for Breivoll som friområde og fellesskapsarena
• arbeide for å bevare natur- og friluftskvaliteter på Breivoll
• ivareta allmennhetens interesser på Breivoll midler til aktiviteter og drift av Breivolls gård
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5. Kontingent 2018 - enstemmig vedtak om at samme sats beholdes for alle
medlemskategorier
6. Aktivitetsplan 2017 - godkjent
- Månedlige styremøter (unntak juli/ august)
- Breivollsmarsjen: vår/ påskemarsj 9.april - (10km, 5 km, barneløype)
- St.hans arrangement Breivoll 23.juni
- rekruttere frivillige
- tre medlemmer til arr.komiteen (satt av styret)
- annonseansvarlig
- Friluftsdager 2. - 3.september i samarbeid med andre lag og foreninger i forbindelse med
- Kom-deg-ut-dagen til Den Norske turistforeningen. Det blir tur på Kyststien denne dagen
- Hovedaktivitet følge opp formålet - og jobbet for å sikre allmenheten tilgang til Breivoll
Gård

7. Budsjett 2017 - godkjent
Se veiledende budsjett på www.breivollsvenner.no
8. Valg Årsmøte enstemmig vedtatt:
leder for 1 år: Rikke Soligard
styremedlem for 2 år: Hans Lerkelund
styremedlem for 2 år: Marit Skjerven
varamedlem for 1 år: Ingrid Skogseth
varamedlem for 1 år: Kjell-Erik Gillesen
Valgkomite;
Bjørg Texmo
Lena Holm Berndtsson (leder)
Revisor:
Kjeld Gustavsen

Signert: på møtet 22.03.17
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