Til styret i Venabygdsfjellet vel,
i telefonsamtale med Tom Torkehagen for en uke siden fikk jeg høre at dere skal avslutte
prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet. I den forbindelse foreslår jeg følgende sak på
årsmøtet 13. august 2016 på Spidsbergseter:
Sak – Prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet 2013-2016
Det vil bli gitt en total presentasjon av aktiviter og regnskap som Destinasjonen og Vellet i
fellesskap har gjennomført i perioden 2013 og 2016.
_____________
Begrunnelse for forslaget: Selvom aktiviteter står på Vellets hjemmeside mener jeg det er
viktig for medlemmene som møter på årsmøtet at det blir gitt en grundig informasjon om
ovennevnte sak. Destinasjonens totale regnskap er ikke blitt presentert på noe årsmøte og
det mener jeg rette tidspunkt å gjøre det på nå.
_____________
Jeg ser at protokollen fra årsmøtet i august 2015 er satt inn på Vellets hjemmeside. Det er
bra, men det mangler signaturer. Jeg synes det er merkelig all den tid jeg at protokollen ble
signert av de to medlemmene som årsmøtet valgte til å underskrive protokollen. Siden dere i
styret ikke godkjente protokollen hadde det vært ryddigere om styret hadde satt inn et
vedlegg med sin begrunnrelse for hvorfor styret ikke godkjente protokollen.
Jeg ser også at min tale på årsmøtet ikke ligger ved. Det var et spesifikt ønske fra meg som
jeg fikk godkjennelse fra flertallet av årsmøtets medlemmer om å holde talen ifm årsmøtets
sak 3. Styret prøvde å flytte behandlingen av sykkeltrasseer til etter årsmøtet. Det ble i
stedet diskutert ferdig før man gikk videre til sak 4. Jeg ber om at min tale settes inn som et
vedlegg til årsmøteprotokollen på Vellets hjemmeside – under “Årsmøte referater”.
_____________
I protokollen fra ekstraordinært årsmøte i oktober 2015 står det at det er 3 vedlegg til
protokollen.
Vedlegg 1 fra Victor Baumann (Han heter Viktor med k)
Vedlegg 2 fra Tom Torkehagen
Vedlegg 3 fra Elisabeth Kaarø Nøttestad
Hva er grunnen til at disse vedleggene er utelatt?

_____________

Jeg vil samtidig meddele at årsprotokollen for 2013 kun er underskrevet av Erik Berg til tross
for at det står i protokollen at også Ulrik Sverdrup skulle underskrive protokollen. Det
samme gjelder for protokollen fra årsmøtet i 2014. Til å underskrive denne protokollen ble
valgt Kjell Alme og Karin Tomson. Kan Else M. Graff Bjørndalen, som på begge årsmøtene var
sektretær, forklare hvorfor kun én signatur står på de to protokollene?

PS: Jeg prøvde å sende denne e-posten til Tom Torkehagens e-postadresse (som står på
nettet), men da fikk melding om feil e-postadresse. Der derfor styreleder om å videresende
denne e-posten til Toms riktige e-postadresse.

Med vennlig hilsen
Kristin Sverdrup Baumann

