INVITASJON TIL ÅRSMØTE I RYLANDSHØGDA VELFORENING

På vegne av det sittende styret i Rylandshøgda velforening, er det en glede å få
invitere til årsmøte. På grunn av smittehensyn, ønsker vi i år å gjennomføre
årsmøtet digitalt. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som deltaker i vårt
digitale møterom. Det krever ingen forkunnskaper eller programvare, men det
er en fordel om du har mikrofon og kamera. Du må selvsagt ha høyttaler for å
høre det som skjer på møtet. Deltar du via mobiltelefon, kan du bli bedt om å
laste ned en app – dette er ikke nødvendig, og du kan velge å gjennomføre
møtet direkte i mobilens nettleser. For optimal møteopplevelse, anbefales
likevel bruk av PC.
Invitasjonen gjelder:
Alle som føler tilhørighet til Rylandshøgda Velforening. Vi gjør oppmerksom på
at man må ha betalt medlemskontigent i 2020 for å ha stemmerett i
vedtakssaker, men alle kan uttale seg uavhengig av medlemsstatus.
Tid:
25.03.21 – kl 20:00 – 21:00
Sted:
Digitalt møterom (klikk på eller skriv inn følgende lenke i din nettleser):
Helse-bergen.whereby.com/bema_steffen
Saksliste, årsmelding og regnskap ligger vedlagt denne invitasjonen. Gi gjerne
tilbakemeldinger eller innspill dersom du ønsker, dette må være styret i
hende senest 20.03.21.
Da gjenstår det bare å ønske velkommen til et digitalt årsmøte!
På vegne av styret,
Steffen Fløysand Berland
Styreleder
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SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE
21/Å01 – Opprop / oppmøteregistrering
21/Å02 – Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å signere
protokoll
21/Å03 – Godkjenning av innkalling og saksliste
21/Å04 – Proposisjon fra det sittende styret v/ styreleder
Det sittende styret ønsker å legge frem sak om å legge velforeningen på is inntil
videre. Dette er ikke en nedleggelse av velforeningen. Det praktiske rundt dette
presenteres i møtet.
21/ Å05 – Valg av nye styrerepresentanter
Styremedlem Tina Ådlandsvik Hjertås, kasserer Elin Bratshaug og styreleder
Steffen Fløysand Berland står på valg. Alle tre stiller til gjenvalg gitt at
proposisjon i sak 21/Å04 vedtas. Dersom den saken nedstemmes, stiller ikke de
to førstnevnte til gjenvalg og benkeforslag må presenteres blant deltakerne
årsmøtet.
21/Å06 – Godkjenning av årsmelding
Se vedlegg
21/Å07 – Godkjenning av regnskap
Se vedlegg
21/Å08 – Fastsette kontingent for 2021
Kontingent for 2020 var 350,-. Dersom sak 21/Å04 vedtas, ønsker styret å
innstille kr 0,- i kontingent for 2021. Dersom saken ikke vedtas, ønsker styret å
innstille uendret kontingent.
21/Å09 – Informasjon fra styret om nabolagsinitativ
Styret informerer om private initiativ som ønskes gjennomført med
velforeningens midler (sommerfest og julegate i byggefeltet).
21/Å10 – Vedlikehold og videreføring av nettside
Vedtakssak om man skal beholde nettsiden til velforeningen.
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Vedlegg 1: Årsmelding for Rylandshøgda Velforening 2020
2020 ble for Rylandshøgda velforening, på samme måte som for resten av verden, et år som
overhodet ikke ble slik vi hadde tenkt. Allerede på årsmøtet ble standarden for året satt, da
møtet ble avholdt som et digitalt rundskriv der medlemmer kunne gi tilbakemeldinger og
innspill, og gi sin stemme dersom de var uenig i styrets innstilling på vedtakssaker. Covid 19situasjonen har selvfølgelig preget året for velforeningen sin del, og året kan derfor
oppsummeres slik:
Styrets arbeid
Styret har bestått av fem personer, som konstituerte seg som følger:
Steffen Fløysand Berland – Leder
Elin Bratshaug – Kasserer
Marion Louise Dale – Styremedlem
Tina Ådlandsvik Hjertås – Styremedlem
Stephen Ølmheim - Styremedlem
Styret har sendt ut faktura på medlemskontigent i velforeningen. Styret har avholdt ett
digitalt styremøte der en besluttet å sette alt arbeid på vent som følge av smittesituasjonen.
Dugnad
Det ble ikke avholdt dugnadsarbeid som følge av covid 19-situasjonen.
Fokus videre
Styret vurderer det som nødvendig å sette velforeningen på vent. Dette medfører ikke en
nedleggelse, men styret ønsker å opprettholde konti og styre, så vel som registrering som
velforening, for å lettere kunne gjenoppta aktiviteten ved ønske om dette, ha en arena for
felles innbetaling og utbetaling av midler til felles gode og for å kunne i kraft av
velforeningen uttale seg i saker som er viktig for vårt nærområde. Styret per dags dato
ønsker derfor å bli sittende som «proforma»-styremedlemmer, uten styreaktivitet. Styret ser
derfor også for seg at kontigenten for 2021 vil være kr 0,Vi håper alle rundt oss har det bra, og oppfordrer alle til å ta litt ekstra godt vare på naboer,
familie og venner – vi går lysere tider i møte, på flere måter!
På vegne av styret,
Steffen Fløysand Berland
Styreleder
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Vedlegg 2: Regnskap for Rylandshøgda Velforening 2020
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