
 -  N
esodden Velforbund

Nr. 1
mars
2019

4

OBS          HUSK

Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

 Årsmøte 2019 - 8. mai:
Hjelp til kartlegging av veiene våre!
I disse dager jobber vi med å få en oversikt over veiene våre 
og det er sendt en e-mail til alle medlemmene våre hvor 
vi ber om hjelp til dette. Vi ønsker å lage en oversikt over 
hvilke private og kommunale veier som ligger innenfor de 
ulike velenes grenser.
Har du fått en mail om dette, vær så snill å svar så godt du 
kan og så fort som mulig. 
Er ditt vel ikke medlem eller ikke har fått en mail om dette 
- send en e-mail til oss på kontakt@nesoddenvelforbund.no 
og list opp de veiene som ligger innenfor ditt vels grenser.

På forhånd tusen takk for hjelpen!

Visste du at du kan søke om støtte til veilys- og trafikk-
sikkerhetstiltak eller til tiltak
som fremmer kultur og miljø i velet ditt?
Vi dekker inntil 50% av velets utgifter med et maksbeløp på 
50.000 kr. 
Gå inn på våre nettsider og les mer om dette:
nesoddenvelforbund.no/veistotte.html

Ikke glem at velet ditt kan hente en del penger i refusjon 
av merverdiavgift!
Vellenes Fellesorganisasjon søker om om refusjon av 
merverdiavgift på vegne av alle medlemsvel.
I 2018 var avkortningen 25,5 prosent av det godkjente 
beløpet og 10 vel på Nesodden fikk tilsammen utebetalt 
kr 17 095,-. Her er det penger å hente!

OJ! Har du glemt....
å sende oss oppdatert medlemsrapport?
Vi prøver å holde medlemslisten på vår nettside så oppdatert 
som mulig, men da er vi avhengig av ditt vels hjelp!
Medlemslisten vår er godt besøkt av beboerne på Nesodden, 
så vi vil anbefale å ha så oppdatert kontakt-informasjon her 
som mulig. Gå inn på vår medlemsside:
nesoddenvelforbund.no/medlemmer.html og sjekk det som 
står oppført på deres vel. Gi oss en tilbakemelding om noe 
er feil og send oss eventuelle endringer. Send oss også 
medlemsrapport når det skjer forandringer i velet ditt.

Årsmøte 2019 blir avholdt onsdag 8. mai i Auditoriet på
Tangenten kl. 18.15. Merk av datoen!
Vi inviterer alle medlemmer og politiske partier til dette møtet. 
Invitasjon vil bli sendt ut på e-mail ila kort tid!

Årsmøtet er et viktig samlingspunkt for å gi styret fullmakter 
og oppgaver for året som kommer. Alle medlemmene kan 
komme med ønsker og forslag til prioriteringer for styret. 
Årsmøtet er også det møtet som fastsetter kontingenten for 
neste år, dvs. 2020.

Alle medlemmer har møte- og stemmerett i årsmøtet. Antall 
stemmer er definert etter hvor mange medlemmer de enkelte 
medlemslag har. Dette fordeler seg slik: 

1. Inntil   50 medlemmer            2 representanter
2. 51 – 100 medlemmer             3 representanter
3. Over    100 medlemmer         4 representanter

Møtet følger en fastlagt agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsberetning
3. Revidert regnskap
4. Budsjett
5. Fastsette kontingent
6. Innkomne forslag/saker satt på dagsorden
7. Retningslinjer for styrets arbeid
8. Valg av leder og styremedlemmer
9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
10. Valg av revisor og vararevisor

Merk punkt 6 – innkomne forslag:
Dersom noen har forslag som trenger avstemming må de 
være styret i hende senest 3 uker før møtet slik at dette kan 
sendes ut til medlemmene i forkant.

Dvs. frist for innsending av forslag blir onsdag den 
17. april, 2019.

Forslagene kan sendes til oss på e-mail: 
kontakt@nesoddenvelforbund.no.

I Nesodden Velforbund er vi opptatt av å beskytte og re-
spektere personvernet i samsvar med EUs personvernforord-
ning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection        
Regulation, GDPR). Derfor har vi nå laget en personvern-
erklæring. Denne personvernerklæringen forklarer når og 
hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker 

dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem 
til andre, og hvordan vi håndterer sikkerheten til opplysnin-
gene. Personvernerklæringen gjelder lagring av opplysninger 
knyttet til medlemskap i Nesodden Velforbund.
Du finner denne erklæringen og mere informasjon om den på 
vår nettside: nesoddenvelforbund.no/personvern.html.

Nesodden Velforbunds Personvernerklæring:


