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Årsmøte 2017 
 

Tirsdag 7. mars 2017 

kl 18:30 – 21:00 
 

Festsalen, Bærum Bibliotek, Bekkestua 

 

 
 

 
 
Januarhimmel over Vestmarka. (Foto:Erik Sennesvik)
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Bærum Velforbund  -  Årsmøte 2017 
  

Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 
 

2. Valg av ordstyrer og referent 
 

3. Protokoll fra årsmøtet 2016 
 

4. Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 
 

5. Styrets beretning 2016 
 

6. Regnskap med revisjonsberetning 2016 
 

7. Årsbudsjett 2017 med fastsetting av kontingentsats  

 

8. Bærum Velforbunds arbeidsprogram driftsåret 2017/2018 

 

9. Forslag til endring av Bærum Velforbunds vedtekter 
 

 

10. Forslag fra velforeningene 

 

11. Valg  

Innstilling fra valgkomiteen på: 

 Leder for 2 år 

 Styremedlemmer for 2 år 

 Varamedlemmer til styret for 1 år 

 Revisor for 1 år 

 

Innstilling fra styret 

 Valgkomité med leder og 2 medlemmer for 1 år 

(Styrets forslag legges frem på årsmøtet.) 

 

 

 

Vedlegg: Oppdaterte vedtekter 
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Bærum Velforbund - Årsmøte 2017 - Sak 1 
 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 
  

Vedtekter inngår i dette dokumentet. 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2017 - Sak 2 
 

2. Valg av ordstyrer og referent 
  

Forslag til vedtak: 

Ordstyrer:  Erik Sennesvik, leder Bærum Velforbund 

Referent:  Rigmor Arnkværn, sekretær i styret Bærum Velforbund 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2017 - Sak 3 
 

3. Protokoll fra årsmøtet 2016 
  

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2017- Sak 4 
 

1. Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 
  

Det velges 2 representanter til å godkjenne og underskrive protokollen 
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Bærum Velforbund - Årsmøte 2017 – Sak 5 
  

STYRETS BERETNING FOR 2016   
 

Innholdsfortegnelse:    

1.     STYRET 

2.   MØTER/STYREAKTIVITETER 

3.   ØKONOMI    

4.   ARBEIDE MED PRIORITERTE ORGANISASJONSSAKER 2016 - 2017 

5.   REPRESENTASJON I ORGANISASJONER OG FORENINGER 

6.   ANNET ORGANISASJONSARBEID  

7.   SAMARBEIDSAVTALEN MED BÆRUM KOMMUNE. AKTIVITETER, MØTER, SAKER, 

OPPFØLGING 

8.   KOMMUNEPLANEN , AREALDEL 

9.   E18 OG TILFØRSELSVEIER. E16 

10.  KOLLEKTIVE LØSNINGER I BÆRUM   

11.  ENKELTSAKER FRA VELFORENINGENE 

12.   MEDLEMSKAP I ORGANISASJONER OG FORENINGER 

13.   ADMINISTRATIVE SAKER 

 

1. STYRET   
Styret i Bærum Velforbund har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning: 

 

Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel 

Styremedlem/Nestleder Frits Lemstad Jar Vel 

Styremedlem/Sekretær Rigmor Arnkværn Furubakken Vel 

Styremedlem/Kasserer Wenche Ryager Haslum vel 

Styremedlem  Kåre Lindemann Vestre Stabekk Vel 

Styremedlem Reidar Karlsen Forenbulandet Vel 

Styremedlem Gunnar Johansen Voll vel 

Varamedlem Ove Tønnessen Gjettum Vel 

Varamedlem Sven Even Maamoen Bærums Verk Vel 

Varamedlem  Rita Roarsen Høvik Verk Vel 

  

Revisor: Christian Rafn, Hagabråten Vel 

 

Valgkomité:    

  Inger B. Stensland, Gjettum Vel (leder) 

Ola Raftevoll, Voll Vel 

  Charles Jensen, Blommenholm Vel 

 

 

2.  MØTER/STYREAKTIVITETER  

Styret har i 2016 holdt 8 styremøter og ett seminar over 2 dager, i 2017 2 styremøter  

Det har vært avholdt 2 medlemsmøter, i 2017 1 medlemsmøte. 
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Møter med den administrative ledelsen I Bærum kommune har vært gjennomført i samsvar 

med avtalen, se pkt. 5. 

Det ble gjennomført ett møte med Rådmannen. 

 

Andre møter:  
Medlemmer av styret har for øvrig vært representert/deltatt i: 

 

 Møte med Rådmannen 

 Møter om endring av samarbeidsavtalen  

 Møter knyttet til ny E18 med Statens Vegvesen, kommunen, vellene og 

områdegruppene. 

 Bærum Næringsråd - Seminar  

 Bibliotekforum, 3 møter   

 Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), bl.a. årsmøte, styremøter og valgkomitemøter 

 Oslo og Omland Friluftsråd, årsmøte og medlemsmøter. 

 Møte om kartlegging og verdsetting av friluftlivsområder, Natur og idrett 

 Møter og befaring med Elveforum 

 Diverse årsmøter og jubileum i vellene 

 

 
 
Bærum Velforbunds styre 2016/2017: Erik Sennesvik, Ove Tønnessen, Sven E. Maamoen, Frits 

Lemstad, Rigmor Arnkværn, Gunnar Johansen, Kåre Lindemann, Reidar Karlsen, Rita Roarsen og 

Wenche Ryager. 

 

3. ØKONOMI     
 

Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 150.000,- og 

kontingentinntekter.  Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2016, utgjorde kr  49 662. 

Fire vel har ikke betalt kontingent for 2016. I tillegg kommer renteinntekter og 

merverdirefusjon slik at samlet disponibel inntekt utgjorde kr 206 759,-  
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Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader.  På kostnadssiden er det brukt 

mindre enn budsjettert, og støtten fra kommunen ble utbetalt med kr 50.000,- mer enn 

budsjett. Årsresultatet ble for 2016 et overskudd på kr 78 248.-, som overføres til 

egenkapitalen. 

                                                           

 

4. ARBEIDE MED PRIORITERTE ORGANISASJONSSAKER 

2016 og 2017   
 

Årsmøtet 2016 ga sin tilslutning til styrets forslag om arbeidsprogram.  Dette er fulgt opp på 

følgende måte i styreperioden.  

 

Punktlisten i hovedpunkt 4, følger nummereringen i arbeidsprogrammet.  Avsendte uttalelser 

m.v. er oppført i kursiv. 

 

8.1 Som høringsinstans for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, påvirke en god 

utvikling i samsvar med velforeningenes syn Bærum Velforbunds overordnete mål. 

   

Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi har vært til høring i perioden, og Bærum 

Velforbund har avgitt uttalelse. Også i enkeltsaker har Bærum Velforbunds syn vært fulgt 

opp. 

 

Samfunnspolitiske saker har også vært til behandling i tilknytning til mer avgrensete temaer 

som fysisk aktivitet, trafikksikker og infrastrukturspørsmål. 

 

Temaet har også vært tatt opp i medlemsmøte. 

 

29.092016 Bærum kommune, Innspill kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 35 

 

 

8.2 Ettersom Bærum er en vekst og presskommune er det viktig med særlig fokus på: 

8.2.1 oppvekstvilkår for barn og unge 

8.2.2 bomiljø og levekår, blant annet gjennom det planverk kommunen styres etter 

8.2.3 kulturvern og naturforvaltning, kultur, friluftsliv, rekreasjon 

8.2.3 grønnkorridorer, turveier og skiløyper 

Gjennom uttalelsen til kommuneplanens samfunnsdel, har flere av disse målområdene blitt 

trukket fram.  

 

24.06.2016 Bærum kommune, Trafikksikkerhetsplan 2016 – 2019 

23.09.2016 Akershus fylkeskommune, Høringsuttalelse fysisk aktivitet 

 

 

8.3 Arbeide for at velforeningene får en naturlig plass i lokaldemokratiet i prosessen 

fram mot mulige endringer i kommunestrukturen.  Foreta en modernisering av 

samarbeidsavtalen med Bærum kommune.  

 

Det har i perioden skjedd en politisk avklaring når det gjelder spørsmålet om 

kommunesammenslåing.  Dette anses nå som lite sannsynlig.  Når det gjelder regionreformen, 
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drøftes ulike løsninger.  Disse vil i liten grad påvirke velarbeidet lokalt. Styret har imidlertid 

holdt seg orientert og har drøftet utfordringer og muligheter fortløpende. 

 

Styret har også brukt mye tid på arbeidsmetoder og kontaktformer som kan styrke velarbeidet 

i Bærum.  Dette må konkretiseres i kommende periode. 

 

Bærum kommune og Bærum Velforbund arbeider nå med å ferdigstille revidert 

samarbeidsavtale for velforeningene i kommunen.  Endelig forslag vil om mulig bli lagt fram 

på årsmøtet 2017. 

 

14.05.16 Bærum kommune, Forslag til justert samarbeidsavtale 

 

8.4 Arbeide for å ivareta natur- og miljøhensyn i forbundets virkeområde.  Bidra til 

sikring av kystlinje, vassdrag og elvemiljøer i Bærum som viktige elementer i 

miljøarbeidet og for folkehelse generelt 

Kommunens arealstrategi har vært til behandling.  Det er lagt inn synspunkter i 

høringsuttalelsen. Arealplanen legges først fram våren 2017.   Styret har også gjennom 

enkeltsaker uttalt seg om temaer under dette punkt. 

 

Styret deltok i et presentasjons- og drøftingsmøte om Kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder i Bærum».  Kommunens oversikt over slike områder er lagt ut til høring med 

svarfrist 1. mars 2017.  Velforeningene er oppfordret til å gjennomgå sine velområder og 

eventuelt avgi uttalelse.  Styret har også deltatt i presentasjonen fra Klimapanelet og møter om 

«Klimaklok kommune» (vinteren 2017). 

 

Det har vært arbeidet med rutiner for trefelling og rydding i kommunale områder.  

Tilbakemelding fra Bærum kommune når det gjelder status er ikke kommet.  
 

 
Ruters representanter under et av flere møter med misfornøyde brukere. (Foto: Erik Sennesvik) 
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8.5 Arbeide for et godt kollektivtilbud til flest mulig i kommunen, og medvirke til 

effektive løsninger når det gjelder kollektivtransport og veisystemer i Bærum, herunder 

anlegg av kollektivløsning til Fornebu  

Det var høsten 2015 klart at Ruter arbeidet med en omfattende omlegging av busstilbudet i 

Bærum.  Gjennom uttalelser, og møter i kommunens Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur  

og med administrasjonen har styret understreket behovet for medvirkning og åpenhet i Ruters 

planlegging. Ruter har imidlertid vært lite imøtekommende fram til januar 2017.   

 

Velforeningene er engasjert i arbeidet for å få til bedre løsninger for publikum.  Det er 

imidlertid uklart hvordan Ruter vil følge opp kritikken som er kommet. 

 

20.01.2016 Ruter, endring av kollektivtilbudet i Bærum 

08.02.2017   Ruter, merknader til omlegging av kollektivtilbudet, erfaringer og 

tilbakemeldinger 

 

8.6 Gjennomføring av ny E16 og ny E18 med tilførselsveier  

Årsberetningen har i mange år omtalt de store vegprosjektene som har vært under planlegging 

og bygging  i Bærum. Det har vært en viktig oppgave for styret å følge med på det som har 

skjedd med planene for E18 og også hva som skjer med E16 i 2016. Selv om årsberetningen i 

prinsippet skal dekke hendelser i 2016 er det nødvendig å omtale disse prosjektene i et noe 

lengre tidsperspektiv for helhetsforståelsen, se hovedpunkt 9 i beretningen. 

  

30.01.2017 Bærum kommune, Begrenset høring E18, Strand 

 

 
(Montasje: Statens vegvesen) 

 

8.7 Medvirke til gode ordninger for renovasjon for husholdningene i Bærum på 

bakgrunn av de vedtak som er gjort, og endringene som iverksettes fra høsten 

2016/våren 2017 

Styret har fulgt opp Bærum Velforbunds uttalelse i forbindelse med ny avfallsplan for Bærum 

gjennom møtene med kommunens også i inneværende periode.  Gjennomføringen av ny 
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ordning er noe forsinket.  Ettersom de fysiske betingelsene var avklart allerede i 2016, har det 

vært små muligheter for å påvirke de praktiske løsningene for beboerne.  Dette er nå opp til 

beboerne selv å finne gode løsninger på. 

     

8.8 Bidra til økt aktivitet i velforeningene gjennom samarbeidsavtalen med Bærum 

kommune og et velfungerende Bærum Velforbund. Arrangere medlemsmøter om 

aktuelle saker og for å styrke velforeningenes kompetanse i et aktivt samarbeid med 

kommunen og andre forvaltningsnivåer. 

Det har vært avholdt medlemsmøter 17. januar 2017.  Se også punkt 8.3. 

 

Det er god kontakt med en del av medlemsforeningene, og mange spørsmål og saker løses 

over telefon eller email.    

 

Noe av årsaken til at det ikke er arrangert flere medlemsmøter, er at Bærum kommune 

avholder åpne møter lokalt om viktige saker.  Dette ser styret som en positiv utvikling, men er 

samtidig redd for at synspunktene som fremkommer representerer syn fra enkeltindivider og 

ikke er representative for beboerne i området.  Styret har imidlertid brukt mye tid på å drøfte 

stimuleringstiltak som styrker lokalt nærmiljøarbeid og velarbeid og følger opp dette i forslag 

til budsjett for kommende periode. 

   

Årsmøtet 2016 gikk inn for at noe av den bedrete økonomien skulle benyttes til å styrke 

service og kompetanse gjennom redusert kontingent til Vellenes Fellesorganisasjon. 25 

velforeninger i Bærum, er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon. 12 av disse søkte om 

kompensasjon av merverdiavgift og mottok dette i desember 2016. 

 

Medlemmer i Bærum Velforbund har 25 % rabatt i forhold til ordinær kontingent.  Dette er 

fordi Bærum Velforbund er paraplyorganisasjon på kommunalt plan og dekker en del av de 

oppgavene VFO betjener for velforeninger uten kommunal sammenslutning. 

 

8.9 Arbeide videre med styrking av velarbeidet gjennom informasjon, medlemsmøter og 

interne høringer. 

 

Dette har også i inneværende periode vært høyt prioritert, men oppfølging av saker blir fra tid 

til annen vanskelig på grunn av manglende tilbakemeldinger fra velforeningene.  Styret bør 

derfor i kommende periode se på løsninger som er bedre egnet for løpende kontakt med 

medlemmene.  

 

Styret kommer tilbake med tiltak i ”Budsjett 2017”. 
 

 

5. REPRESENTASJON I ORGANISASJONER OG FORENINGER 

 
5.1. VELLENES FELLESORGANISASJON    

Bærum Velforbund er medlem i paraplyorganisasjonen for velforeninger i Norge, Vellenes 

Fellesorganisasjon. Gjennom gjensidige forhandlinger ble velforeningene i VELforbundet 

opptatt i VFO.  Fra 1.1.2017 er VFO dermed den eneste paraplyorganisasjonen på dette feltet.  

Medlemstallet har økt til om lag 2.000 medlemsforeninger  
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Erik Sennesvik, Bærum Velforbund/Berger og Rykkinn Vel, har vært leder for organisasjonen 

2016/2017. 

 

Wenche Ryager er medlem i valgkomiteen.   

 

 

5.2. BIBLIOTEKSFORUM I BÆRUM     

Bærum Velforbund er medlem i brukerforum for bibliotekene i Bærum.  Leder Erik 

Sennesvik er oppnevnt av kommunen som representant fra velforeningene i Bærum.  

Brukerforumet er tilknyttet Bærum Bibliotek. Målsettingen er å sikre en god dialog mellom 

Bærum bibliotek og en bred representasjon av bibliotekets brukere. 

 

Det har i perioden vært avholdt 4 møter.    

 

 

6. ANNET ORGANISASJONSARBEID   

 
6.1  MEDLEMSHENVENDELSER OG 

HENVENDELSER FRA EKSTERNE 
Bærum Velforbund svarer på rekke 

henvendelser fra velforeninger når det  

 

 

gjelder drift av velforening, 

utbyggingssaker og andre lokalspørsmål 

som følges opp via telefon eller mail. 

kontakt med lokale velforeninger, 

henvender seg til Bærum Velforbund. 

  

Bærum Velforbund  videresender 

meldinger om reguleringsplaner m.v. til 

velforeninger i den grad dette ikke er sendt 

direkte til berørte velforeninger.   

 

 

 
Rigmor Arnkværn har holdt styr på medlem-

mer og medlemshenvendelser siden 2003. 

(Foto: Erik Sennesvik) 

 
A. NETTSIDE FOR BÆRUM VELFORBUND - www.baerumvelforbund.no  
Styret har lagt vekt på at nettstedet skal gi relevant og oppdatert informasjon om aktiviteten i 

Bærum Velforbund saker som er under arbeid. 

Kontaktinformasjon til vellene i Bærum er å finne på nettsiden. 

www.facebook.com : ”Bærum Velforbund 

E-postadresse: post@baerumvelforbund.no 

 

B. BÆRUMSNYHETENE FRA BÆRUM VELFORBUND 

På grunn av arbeidssituasjonen, er det ikke sendt ut noen utgaver av denne elektroniske 

avisen.  Medlemmer i Vellenes Fellesorganisasjon mottar imidlertid regelmessig VELposten. 

 

http://www.baerumvelforbund.no/
http://www.facebook.com/
mailto:post@baerumvelforbund.no
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C. MEDLEMSMØTER OG KURS i perioden, se punkt 4. 
 

E. JUBILERENDE VELFORENINGER 

Det er ikke notert noen jubileer i perioden 

 

7. SAMARBEIDSAVTALEN MED BÆRUM KOMMUNE. 

AKTIVITETER, MØTER, SAKER, OPPFØLGING    

Det har vært avholdt 2 møter mellom styret og administrasjonen i Bærum kommune med 

utgangspunkt i saker som er innsendt fra velforeningene og fra styret i Bærum Velforbund.  

Dette gjelder for det meste saker og spørsmål som velforeningene ikke får tilstrekkelig avklart 

gjennom vanlig saksbehandling.  Forarbeidet er omfattende og referat fra møtene er sendt alle 

velforeninger. 

Styret har i perioden vært opptatt av å finne løsninger for saker der det ikke er kommunen 

som er part.  Dette gjelder både saker der ansvaret ligger på fylkesnivå, og saker der Statens 

Vegvesen, drift, har ansvaret. Styret vil utarbeide en oppsummering av dette arbeidet.  

Det har vært avholdt møter med rådmannen og Bærum Velforbund når det gjelder grunnlag 

for – og justering av – samarbeidsavtalen mellom kommunen og velforeningene. 

Fra de to møtene med administrasjonen 22. mai og 26. oktober 2016:  

1. Veier, trafikk, parkering: 

 Handlingsplanen og avsetning til vedlikehold av veier og kommunale områder 

 Elvebredden fra Rigmor-kaia til Kinoveien. Oppgradering 

 Grøntarealer mellom Kinoveien og Atriumgården 

 Behov for sikringstiltak i Vollsveien for gående og syklende. Fortau og ansvar 

 Fortau i Storengveien.  Framkommelighet 

 Lys i trapp/sti mellom Vidars vei og Jar stasjon 

 Trafikksikring i kryssing Gamle Ringeriksvei ved Den internasjonale skolen. 

 Avrenning Bergersletta.  Sluk Einebærstien 

 Bedre merking fra Gjettum T-banestasjon mot Bærum sykehus. Gangvei 

 Mulig rundkjøring Bærumsveien – Rudsveien 

 Fartsmåling i Rudsveien 

 Trafikksituasjonen ved Høvik Verk Skole 

 Miljøgaten «Ringeriksveien», hva gjør kommunen? 

 Fartsregulerende tiltak i Vollsveien 

 Autovern i Østenåsveien bør fornyes 

 Planlagt fortau i Kirkeveien. Status 

 Trafikksikkerhet i Nesveien ved utbygging i området 

 Smal veibane i Levretoppen på broen over Kolsåsbanen 

 Veilys langs private veier som brukes av allmennheten, økonomisk dekning  

 Veibelysning ved Levretoppen/Bærumsveien 

 Manglende svar fra Statens veivesen på en rekke punkter som oppfattes som farlige 

eller problemer – Kontaktordning? 
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Kollektivtransport 

 Ruter og omorganisering av rutetilbudet i Akershusregionen – Hvem bestemmer? 

Hvordan kan administrasjon og politiske organer komme i inngrep i planleggingen. 

 Kollektivtilbud og samarbeidet mellom Ruter og Bærum kommune. Samarbeidsformer 

og medvirkning 

 Nedlegging av viktige bussholdeplasser uten brukermedvirkning 

 Direktebusser fra Bærums Verk og Lommedalen 

 Vedlikehold av leskur m.v. på holdeplassene 

 Blåtrikken til Bekkestua. Spørsmål om nedleggelse 

Miljøspørsmål, vedlikehold og støy. Søppel og avfallsplan 

 Renovasjonsplanen for Bærum kommune –  Hva er status 

 Returpunkt i Vallerveien ved Gjettum skole. Klage 

 Papir og søppel «Brydeskogen», Lysaker 

 Håndtering av eiendommer som forsøples 

 Gjenopptakelse av ordning med flere leveringspunkter av hageavfall 

Planer, regulering og tettstedutvikling  

 Utbygging og fortetting – slik vi ønsker det? 

 Status for arbeidet med ny arealplan 

 Vann og avløpsnettet i Bærum 

 Ringeriksveien og Isielvens elve- og flomslette 

 Helhetlig områdeplan for Bekkestua 

 Oppfølging av vedtak om plassering av stasjon ved Bjørum Sag 

 Kraftlinje fra Hamang til Smestad, kraftlinje i bakken 

Bærum kommunes nettportal 

 Enklere løsninger for å finne og følge saker med tilhørende dokumenter, blant annet 

kommuneplanen 

 Lite brukervennlig løsning for eksterne brukere 

Friluftsliv 

 Isbane på Rykkinn. Gommerud 

 Hundeluftegård ved «Kuhaugen», Dønski 

 Jar ishall, Oppfølging 

 Istandsetting av området ved Speiderhuset på Jar-banen til bruk for speidere og 

allmennheten 

 Velforeningen som friluftsorganisasjon – eller kanskje ikke? 

 Informasjon og retningslinje for vedlikehold og skjøtsel langs vassdrag i Bærum 

Lokaler for frivillig aktivitet 

 Leie av kommunale lokaler, tilgang til disse og priser 

 Behov for ordning med gratis eller rimelige møterom for frivillige i kommunen. 

Dataløsning for leie skal komme (pr 30.1.2016 har vi ikke sett noen løsning.) 
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 Ønske om aktivitetshus/grendehus, Høvik 

 Grendehuset på Rykkinn og utbygging av biblioteket. Status 

 

8. KOMMUNEPLANEN. AREALDEL 

Kommuneplanen har vært oppe til full rullering i 2016. Bærum Velforbund har uttalt seg til 

høringsdokument om samfunnsdelen og arealstrategi. 

   

Forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2017 – 2035 ble sendt ut primo februar 

med høringsfrist 1. april 2017. Arealdelen pekte på utfordringene kommunen stor overfor i 

årene framover. Forslaget bygger i stor grad på någjeldende plan, basert på 

knutepunktstrategien.  

 

Idyll ved Rigmor-kaia. (Foto: Erik Sennesvik) 

9. E18 OG TILFØRSELSVEIER. E16   

  
E18 

Planleggingen av nye E18 gjennom Bærum har pågått kontinuerlig siden 2011, og Bærum 

Velforbund og interesserte velforeninger har i hele perioden hatt god kontakt med Statens  

Vegvesen frem til at dette planarbeidet ble fullført i 2016. Bærum Kommune gjorde sin jobb 

og vedtok en reguleringsplan for strekningen. 

 

Alt lå til rette for at en lang og krevende prosess kunne resultere i et vedtak om å sette i gang 

bygging av en ny E18. Usikkerheten knyttet seg til finansieringen, og det ble dessverre en ny 

utfordring. Oslopakke 3 forhandlingene førte til et kompromiss som endret mye på de 

ferdigstilte planer. Selv om forliket innebærer enighet om å bygge ny E18 fra Lysaker til 

Strand og Bærumsdiagonalen, samt ny forbindelse til Fornebu fører det politiske 

kompromisset til store negative konsekvenser for lokalmiljøet og høye ekstra kostnader for 
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samfunnet. Tilpasning av ny og gammel E18 på Strand har i januar vært til begrenset høring.  

Forslaget er avvist av styret. 

 

Heldigvis har ikke dette ført til endring i planene for den øvrige del av strekningen, og det må 

være lov å håpe på at ikke nye hindringer dukker opp. Hele prosjektet er beregnet å koste 37 

milliarder kroner eksklusiv kostnadene ved å bygge Lysaker kollektivknutepunkt. 

Finansieringen skal primært skje ved bompenger. Øvrige finansieringskilde er Staten og 5% 

fra Oslopakke 3. 

 

Grunnerverv av eiendommer er påbegynt og hittil er 75 av 145 boliger på strekningen 

Lysaker/Strand innløst og 14 på strekningen Strand/Ramstadsletta. Bærum Velforbund har 

hatt tett kontakt med Statens Vegvesen og Bærum kommune i 2016.  Dette vil fortsette i 2017  

 

E16 

I oktober 2015 startet byggingen av parsell 1 Sandvika – Vøyenenga av ny E16. 

Byggearbeidet har pågått for fullt i hele 2016. Dette er meget godt synlig for alle som passerer 

denne strekningen. Strekningen er 3,5 km lang og 2,3 km blir lagt i tunnel. Steinmassene fra 

anlegget havner på Kadettangen og fører til at dette rekreasjonsområdet blir vesentlig større. 

Når denne parsellen blir ferdig i 2019 er forholdene lagt til rette for en aktiv byutvikling av 

Sandvika og Hamang-området. 

  

Parsell 2 av E18 omfatter en strekning på 8,4 km mellom Bjørum – Skaret. Reguleringsplanen 

for denne delen ble vedtatt i 2013. Omlag halvparten av strekningen vil bli lagt i tunnel. 

Byggearbeidet er planlagt å starte opp i 2018 – 2019 med en antatt byggetid på 4 år ifølge 

Statens Vegvesen. 

10 KOLLEKTIVE LØSNINGER I BÆRUM    

Det vises her til punkt 4   

 

11. ENKELTSAKER FRA VELFORENINGENE   

- Informasjon om endringer i vellenes kontaktinformasjon som leder, adresser o.l., 

- spørsmål om kontingentinnbetaling og praksis for kontingentstørrelse i 

velforeningene. 

- Forespørsler ang. ordning for innsamling av hageavfall 

- Ny ordning for husholdningsavfall 

- Veilys i private veier     

- Veiledning mva-kompensasjon 

- Vedtekts-spørsmål og formelle organisasjonsspørsmål 

- Utforming av klage/uttalelser til reguleringssaker 

- Rydding av kommunale områder 

- Og en rekke andre små og store velsaker 

 

12. MEDLEMSKAP I ORGANISASJONER OG FORENINGER   
 

12.1.  BÆRUM NATUR- OG FRILUFTSRÅD (BNF)  

Bærum Velforbund, 6 velforeninger og 11 lokale natur – og friluftsforeninger er medlemmer. 

 

BNF er spesielt opptatt av hvordan Bærums blågrønne områder, kystsonen, kulturminner og 

Marka blir ivaretatt. Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) er et frittstående samarbeids- og 

samordningsorgan for å ivareta natur og friluftsliv i Bærum kommune.   
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12.2  OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD (OOF)  

OOF er en paraplyorganisasjon for natur- og friluftsorganisasjoner og kommuner i Oslo og 

omegn. En rekke venneforeninger er medlemmer, likeså BNF og Bærum Velforbund.  

Medlemskapet er gratis, men Bærum kommune betaler 1 kr pr innbygger til drift av OOF: 

 

 

12.3 BÆRUM ELVEFORUM  

Bærum Elveforum er et forum som ble opprettet på initiativ fra Bærum Velforbund i 2006 

Bærum Elveforum er nå en interesseforening.   

 

12.4  ASKER OG BÆRUM TRAFIKKSIKKERHETSFORENING.  

Foreningen samler mange vel og FAU-er fra skolene. Årlig er det et møte der skoleveiene står 

i fokus.  Ellers er det gjerne vel eller andre som ber om fartsmålinger i veier de mener det 

kjøres for fort og hvor det er farlige trafikkforhold. 

 

 

12.5 Venner av Bærum Sykehus  

Bærum Velforbund er medlem i Venner av Bærum Sykehus 

 

13. ADMINISTRATIVE SAKER   
 

13.1.OPPDATERING AV OPPLYSNINGER OM VELFORENINGENE  

leder   -   adresser   -   e-postadresser 

Bærum kommune baserer sine utsendinger på tilsendte adresselister fra Bærum Velforbund.  

Også andre instanser benytter dette som kilde.  Det er derfor avgjørende for det enkelte vel at 

endringer meldes korrekt og snarest mulig til Bærum Velforbunds sekretær.  Nå er også 

medlemslisten med leder og kontaktadresser lagt ut på hjemmesiden til Bærum Velforbund og 

oppdateres løpende. Her har enkelte vel tatt forbehold mot å publisere opplysninger.  Dette 

kan medføre at vellet ikke blir underrettet i en del saker.  

Flere vel har egen kontaktperson mot Bærum Velforbund i tillegg til lederen.  Da er det behov 

for  telefonnummer og e-postadresse til vedkommende. 

Pr 1. januar 2017  har Bærum Velforbund 50 vel med ca 45 000 husstander. Av disse er det 

47aktive vel. 40 vel har betalt kontingent for 2016, dette dekker 16 098 husstander pluss et 

ukjent antall husstander fra to restartede velforeninger. Beregning av antall beboere i et 

kollektivt medlemskap (huseierforeninger/boligsameier) er ikke alltid gjort.  Medlemstallet er 

derfor usikkert.  Vellenes størrelse varierer fra 54 til 1566 husstandsmedlemmer. 

13.2. INAKTIVE VEL   

Dette er vel som ikke har et fungerende styre, og som derfor heller ikke mottar/følger opp 

informasjon fra Bærum Velforbund eller kommunen.  Følgende tidligere velforeninger er i 

denne kategorien: Østerås Vel, Gommerud Vel og Eikeli Vel.  

 

13.3. PRESSEDEKNING OG PRESSEINFORMASJON  

Bærum Velforbund har hatt pressedekning om følgende saker.    

 E 18 

 Ruteplan Vest – Omlegging av kollektivtrafikken 
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Bærum Velforbund - Årsmøte 2017- Sak 6 
 

 

Årsregnskap med revisjonsberetning 2016 
Saken består av sammendrag, forenklet regnskapsoppstilling, årsberetning, noter og 

årsregnskap samt revisor beretning. 

 

Årsregnskap og noter sammen med revisors beretning ettersendes eller omdeles i møtet. 

 
 

Sammendrag av regnskap for 2016 
Nedenfor er det satt opp et sammendrag av regnskap og budsjett 2015 og 2016. 

 

Hovedpost 
Budsjett 

2015 
Regnskap  

2015 
Budsjett 

2016 
Regnskap  

2016 

Årsmøte             5 885                  2 481                  6 000                 7 800  

Styremøter - styreseminar           20 000                17 988                28 000                22 635  

Reiseutgifter             6 000                  3 164                  6 000                 6 430  

Porto             1 500                  1 410                  1 500                 2 398  

Leie lokaler                500                  2 225                  2 500                    768  

Kontorhold, rekvisita             9 500                  7 499                  9 500                 6 515  

Kontorhold, leder             6 000                  6 000                  6 000                 6 000  

Kontorhold, sekretær             6 000                  6 000                  6 000                 6 000  

Kontorhold, kasserer             3 500                  3 500                  3 500                 3 500  

Ekstern deltagelse             7 000                  1 563                  7 000    

Representasjon                     521                       -                      300  

Drift velforbund IKT nettside             9 000                    9 000                 8 442  

Revisjonshonorar             6 000                  6 000                  6 500                 6 000  

Honorar- kontorhold 
styremedlemmer           24 000                22 914                24 000                17 000  

Honorar leder           10 000                10 000                10 000                10 000  

Honorar sekretær             8 500                  8 500                  8 500                 8 500  

Medlemsmøter             8 000                  5 541                  9 500    

Kontingent andre org/VFO             4 000                  3 100                  9 000                16 225  

Til Styrets disposisjon                   61 500    

Sum kostnader         135 385              108 406              214 000              128 512  

Kontingenter fra velforeninger           50 000                55 224                50 000                49 662  

Tilskudd fra Bærum 
kommune           80 000              100 000              150 000              150 000  

MVA refusjon 2015           10 000                  5 020                  7 000                 4 067  

Renteinntekter             9 000                  7 849                  7 000                 3 030  

Sum inntekter         149 000              168 093              214 000              206 759  

RESULTAT til disposisjon         (13 615)             (59 687)                      -      

Jubileumstidskrift           25 000                25 000      

OVERSKUDD           11 385              (34 687)                      -                  78 248  
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Eiendeler Hovedpost 
Balanse 

2016 
Kommentarer 

Eiendeler Kundefordringer              5 889  
Ikke innbetalte kontingenter fra Vel i 
Bærum 

Eiendeler bankinnskudd           680 354  Saldo i bank 

Eiendeler Sum Eiendeler           686 243  SUM Aktiva 

EK Gjeld Årsresultat 2016          (78 248)   

EK Gjeld Egenkapital        (487 594)   

EK Gjeld SUM Egenkapital        (565 842)   

EK Gjeld VFO mellomværende         (41 935)   

EK Gjeld Studieforbundet         (52 259)   

EK Gjeld Påløpne kostnader         (26 207) Avsatt til jubileumstidskrift 

EK Gjeld Sum kortsiktig gjeld        (120 401)   

EK Gjeld Sum EK og Gjeld        (686 243) Sum Passiva 

 

 

 

Årsmelding for Bærum Velforbund for 2016 
avgitt i h.t. Regnskapsloven 

 

 

1. Virksomhetens art 

 

Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum. 

Den skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og 

bomiljøer, og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. 

 

Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene, og talerør i spørsmål og saker av 

prinsipiell betydning og generell karakter. Forbundet skal aktivt arbeide for at det foreligger et 

hensiktsmessig avtaleverk mellom vellene og Kommunen på alle områder av betydning og 

interesse for lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi 

økonomisk og faglig støtte i lokale velsaker og bistå med å løse konflikter. 

 

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning 

vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater. 

 

2. Fortsatt drift 

 

Ut fra økonomiske og organisasjonspolitiske forhold mener styret det er gode forutsetninger 

for fortsatt drift.  Dette er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. 

 

3. Arbeidsmiljø og likestilling 

 

Bærum Velforbund har ingen tilsatte. 

 

4. Ytre miljø 

 

Bærum Velforbund utfører ikke aktiviteter som kan innebære miljøskade. Organisasjonens 

virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. 
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Organisasjonen bruker i utstrakt grad elektronisk kommunikasjon. 

 

5. Redegjørelse for årsregnskapet 

 

Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 100.000,- og 

kontingentinntekter.  Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2015, utgjorde kr 55.224,-. 

Hvorav kr 6.348 gjaldt 2014. Tre vel har ikke betalt kontingent for 2015. I tillegg kommer to 

re-startede vel. Dessuten kommer renteinntekter og merverdirefusjon slik at samlet disponibel 

inntekt utgjorde kr 168.093,-  

  

Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader.  På kostnadssiden er det brukt 

mindre enn budsjettert, og støtten fra kommunen ble utbetalt med kr 20.000,- mer enn 

budsjett. Årsresultatet ble for 2015 et overskudd på kr 34.687.-, som overføres til 

egenkapitalen. 

 

6. Styret  

 

Godtgjøringer ut over utgiftsdekning har vært: 

 

Styreleder:  10.000 kr 

Sekretær:  8.500 kr 

Kasserer:  6.000 kr 

Styremedlemmer:   2.000 kr 

Varemedlemmer:   1.000 kr 

 

Utover styrets honorar dekkes utgifter etter regning. 

 

Styret består av 7 medlemmer, 2 kvinner og 5 menn. 

Styret hadde i 3 varamedlemmer, 2 kvinner og 1 mann. 

 

 

7. Redegjørelse for organisasjonens utsikter 

 

Bærum Velforbund har et stabilt medlemsantall og god oppslutning.  Aktivitetsnivået er godt. 

 

Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at forutsetningene for Bærum Velforbund vil 

endre seg vesentlig.   

 

Styret mener at informasjonen gitt i denne årsberetning, gir et riktig bilde av utviklingen og 

resultatet i Bærum Velforbund i perioden. 

 

 

 

Sandvika, 31. desember 2016/16. februar 2017 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet godkjenner årsregnskap og årsberetning for Bærum Velforbund 2016 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Revisjonsberetning for Bærum velforbund, 2016 

Jeg har revidert resultat og balanse for Bærum Velforbund for regnskapsåret 2016. 

Årsresultat (overskudd) etter finansinntekter var kr 78.247,83 for perioden 1. januar til 31. 

desember 2016. 

Bankinnskudd den 31. desember 2015 var til sammen kr 595.087,95 inkl. bankinnskudd for 

skattetrekk og bankinnskudd i Bærum Studieforbund Saldo på samme konti var kr 

680.354,33 den 31.12.2016, en økning på 85.266,38. 

Jeg har kontrollert at 

 Regnskapssaldoene 1. januar og 31. desember 2016 stemmer med kontoutskrifter 
fra banken. 

 Alle utbetalinger vedrører Bærum Velforbunds aktiviteter, og at disse er riktig 
reflektert og attestert i regnskapet. 

 Alle innbetalinger vedrører Bærum Velforbunds aktiviteter. 

Etter min mening gir regnskapet et riktig uttrykk for Bærum Velforbunds resultat for 

regnskapsåret og for den økonomiske stilling 31.12.2016. 

Jar, 14. februar 20 7 

Christian H. Rafn 
 

 

 

 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2016- Sak 7 
 

1. Årsbudsjett for 2017 for Bærum Velforbund med fastsetting 

av kontingent 
 

Styret legger fram forslag til budsjett for Bærum Velforbund basert på: 
 

- Økt innsats for velforeningene og Bærum Velforbund 

- Økt tilskudd fra Bærum kommune til velarbeid i Bærum 
-   

Kontingenten foreslås uendret kr. 3,00 pr medlem av velforeningene. Det foreslås at 20 første 

medlemmer ikke inngår i kontingentgrunnlaget.   
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Budsjettforslag 2017: 
 

Det er foreslått en moderat økning i honorar for styret i Bærum Velforbund for å kompensere 

for økt innsats og tidsbruk.  Øvrige kostnader er justert i henhold til forbruket i 2016. I 

budsjettet er inntektene og utgifter balansert. 

 

Budsjettet setter av kr 50.000,- til styrets disposisjon.  Dette er tiltak i samsvar med 

tiltaksplanen.  Det bør også ligge mulighet for ulike måter å organisere sekretariatsfunksjonen 

på.  Hvordan dette løses, vil først finne sin løsning når det nye styret er valgt.  

 

Styret legger opp til en økt aktivitet i 2017. Det er redegjort for dette i kommentarene under: 

 

Hovedpost 
Regnskap  

2015 
Budsjett 

2016 
Regnskap  

2016 
Budsjett 2017 

Årsmøte                2 481                6 000                  7 800                       8 000  

Styremøter - styreseminar              17 988              28 000                22 635                     32 000  

Reiseutgifter                3 164                6 000                  6 430                       7 000  

Porto                1 410                1 500                  2 398                       3 000  

Leie lokaler                2 225                2 500                     768                       2 000  

Kontorhold, rekvisita                7 499                9 500                  6 515                       9 000  

Kontorhold, leder                6 000                6 000                  6 000                       8 000  

Kontorhold, sekretær                6 000                6 000                  6 000                      7 000 

Kontorhold, kasserer                3 500                3 500                  3 500                       4 000  

Ekstern deltagelse                1 563                7 000                       11 000  

Representasjon                   521                     -                       300                            -    

Sekretariatsfunksjon, IKT                 9 000                  8 442                     35 000  

Revisjonshonorar                6 000                6 500                  6 000                       6 500  

Honorar- kontorhold 
styremedlemmer              22 914              24 000                17 000                     20 000  

Honorar leder              10 000              10 000                10 000                     10 000  

Honorar sekretær                8 500                8 500                  8 500                     10 000  

Medlemsmøter                5 541                9 500                         5 000  

Kontingent andre org/VFO                3 100                9 000                16 225                     20 000  

Til Styrets disposisjon               61 500                       60 000  

Sum kostnader            108 406            214 000              128 512                   257 500  

Kontingenter fra 
velforeninger              55 224              50 000                49 662                     50 000  

Tilskudd fra Bærum 
kommune            100 000            150 000              150 000                   200 000  

MVA refusjon 2015                5 020                7 000                  4 067                       5 000  

Renteinntekter                7 849                7 000                  3 030                       2 500  

Sum inntekter            168 093            214 000              206 759                   257 500  

RESULTAT til disposisjon            (59 687)                    -                                -    

Jubileumstidskrift              25 000        

OVERSKUDD            (34 687)                    -                  78 248                            -    
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Styret foreslår å videreføre tiltakene fra 2016 slik: 

 

 

Tiltak Ønsket virkning Aktivitet - Kostnad 

Flere medlemsmøter og kurs Økt aktivitet og høyere 

kompetanse i velarbeidet 

Planlegging av innhold og 

oppfølging. Budsjettert 

Utredningskompetanse Styrket faglige uttalelser og 

medvirkning 

Avsetning til styrets 

disposisjon  

Medlemsundersøkelser og 

meningsmålinger 

Bedre grunnlag for egne 

beslutninger og 

kunnskapsbasert 

argumentasjon 

Avsetning til styrets 

disposisjon 

Dataløsninger Økt effektivitet Innenfor budsjett 

Kurs og kompetanseheving 

for styret 

Økt faglig og politisk styrke Styreseminar. Budsjettert 

Tilskudd VFO-kontingent, 

forsikringsandel = 500,- 

Sikrer at velstyrene har 

forsikret sine aktiviteter. 

Tryggere service. Bedre 

solidaritet og styrke for 

velforeningene 

Reduksjon i kontingent til 

VFO. Betales av Bærum 

Velforbund. Kostnad kr 

25.000,-. Budsjettert 

Utarbeide prosjekter  Bedre grunnlag for egne 

beslutninger og 

kunnskapsbasert 

argumentasjon 

Avsetning 

Definere flere 

spesialfunksjoner i styret 

Økt involvering og utnytting 

av spesialkompetanse.  Bedre 

medlemskommunikasjon. 

Avsetning.  

Lette kontingent-

belastningen: 

Første 20 medlemmer gratis 

 

Lettelse i kontingentbyrden 

for de minste medlems- 

foreningene 

Kostnad for 20 medl.for. 

Kr 3.000,-. Budsjettert 

Pott til særskilte tiltak i 

velforeningene 

Økt aktivitet i velforeningene Avsetning 

 

 
 

Forslag til vedtak: 

Forslag til budsjett 2017 for Bærum Velforbund vedtas.  

 

 

2. Kontingent til Bærum Velforbund 2017  
 

 I samsvar med vedtektenes § 8 foreslås følgende kontingent for 2016,  

kr 3,- pr medlem i velforeningen (uendret).  Det foreslås at det ikke betales kontingent for de 

første 20 medlemmene. 

 

Forslag til vedtak: 
 

Kontingenten foreslås uendret kr. 3,00 pr medlem av velforeningene. Det foreslås at 20 

første medlemmer ikke inngår i kontingentgrunnlaget.   
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Bærum Velforbund - Årsmøte 2017- Sak 8 
 

Bærum Velforbunds arbeidsprogram for driftsåret 2017/2018 
 

Styret i Bærum Velforbund vil ha fokus på følgende saksområder i sitt arbeide i perioden 

2017/2018.  

 

Overordnete oppgaver og mål 

 

Vedtektenes § 1 - Formål 
  

Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og 

skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og 

bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. 
 

Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av 

prinsipiell betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for at det foreligger et 

hensiktsmessig avtaleverk mellom vellene og kommunen på alle områder som er av betydning 

og interesse for lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi 

økonomisk og faglig støtte i lokale velsaker og bistå med å løse konflikter. 
 

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning 

vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater. 
 

 
Nye Fornebu. (Foto: Frits Lemstad) 
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Bærum – en god kommune å leve i: 

 

1. Oppfølging av kommunens planlegging og medvirke til at utviklingen er i samsvar 

med velforeningenes syn og Bærum Velforbunds overordnete mål. 

 

2. Følge opp målet om en klimaklok kommune og at tiltak og løsninger gagner 

innbyggerne i Bærum 

3. Arbeide for å ivareta natur- og miljøhensyn i forbundets virkeområde.  Bidra til sikring 

av små friluftsområder, kystlinje, vassdrag og elvemiljøer i Bærum som viktig for 

friluftsliv i nærmiljøet og for folkehelse generelt. 

4. Arbeide for at vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, anlegg og 

grøntområder blir prioritert. 

5. Bærum er i sterk vekst og Bærum Velforbund vil ha særlig fokus på: 

a. gode oppvekstsvilkår for barn og unge 

b. trygge bomiljø og gode levekår, blant annet gjennom det planverk kommunen 

styres etter 

c. kulturvern og naturforvaltning, kultur, friluftsliv, rekreasjon 

d. sikring og utbedring av grønnkorridorer, turveier og skiløyper 

 

6. Støtte velforeningene med å få tilgang til økonomiske midler til kulturaktiviteter, 

lokalmiljøtiltak og frivillighetstiltak 

 

7. Støtte arbeidet for bedre integrering og inkludering av innvandrere i lokalmiljøene og 

for deltakelse i velforeningenes arbeid  

 

8. Arbeide for et godt kommunalt tjenestetilbud 

 

Bærum – en kommune med miljøriktige og gode 

kommunikasjonsløsninger 

 

9.  Arbeide for at kollektivtilbudet i Bærum støtter målet om en klimaklok kommune og 

utgjør et naturlig valg for flest mulig innbyggere.   

 

10. Fortsatt arbeide for en miljøriktig løsning for ny E18 med utgangspunkt i de planene 

som foreligger og tidsplanen som følger av disse planene. 

 

Bærum – lokaldemokrati og medvirkning 

11. Følge opp samarbeidsavtalen mellom velforeningene og kommunen slik at denne 

legges til grunn på de avtalte områdene og på den måten sikrer velforeningene 

medvirkning og medinnflytelse.   
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12. Bidra til økt aktivitet i velforeningene gjennom samarbeidsavtalen med Bærum 

kommune og et velfungerende Bærum Velforbund. Arrangere medlemsmøter om 

aktuelle saker og for å styrke velforeningenes kompetanse i et aktivt samarbeid med 

kommunen og andre forvaltningsnivåer. Det er viktig å 

a. legge til rette for høringsdeltakelse i viktige saker 

b. målrettet informasjon og kommunikasjon om nærmiljøsaker 

c. innsats i forhold til media i viktige saker 

d. utarbeide gode styringsdokumenter til behandling på årsmøtet 

 

13. Arbeide videre med styrking Bærum Velforbund som premissleverandør i viktige 

saker for medlemmene.  Legge til rette for en godt fungerende sekretariatsfunksjon. 

Dette omfatter blant annet.  

a. gjøre det enkelt å ta kontakt med Bærum Velforbund 

b. målrettet bruk av sosiale medier og digital informasjon 

c. delta i eksterne fora for å promotere velforeningens funksjon og plass i 

lokaldemokratiet  

d. samarbeide med andre foreninger og organisasjoner der lokalmiljøsaker er 

tema    

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet slutter seg til forslag til arbeidsprogram for styret i Bærum Velforbund 

2017/2018 
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Forslag til endring av Bærums Velforbunds vedtekter 
 

Innkalling til årsmøtet skal etter gjeldende vedtekter skje skriftlig i to eksemplarer.  Utsending 

av innkalling med årsmøtedokumenter er arbeidskrevende og medfører store kostnader.  

Dokumenter utarbeides i dag digitalt.  Styret foreslår derfor at §4 bringes i samsvar med den 

teknologiske utviklingen. Dokumentene gjøres tilgjengelig elektronisk, og kan da 

videresendes til hele velstyret på en enkel måte.  Det foreslås videre at dokumentet skal 

foreligge i papirutgave under årsmøtets behandling 

 

Dagens formulering: 

 
§ 4 

Årsmøte 

Forbundets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling til 

årsmøtet skal skje skriftlig i to eksemplarer med minst 14 dagers varsel. Forhåndsvarsling av dato for 

ordinært årsmøte gjøres innen 20. januar.  
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Forslag til endring: 
 

§ 4 

Årsmøte 

Forbundets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling til 

årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel. Årsmøtedokumenter og innkalling sendes elektronisk. 

Årsmøtedokumenter og vedtekter skal være tilgjengelig i papirutgave under årsmøtet. 

Forhåndsvarsling av dato for ordinært årsmøte gjøres innen 20. januar.  
 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet slutter seg til forslag til ending av vedtekter for Bærum Velforbund   
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Forslag fra velforeningene 
  

Presterud Vel: 
 

Presterud Vel hadde styremøte i går, og vi ønsker følgende saker på 

agenda: 

 

1. Ved utbygging av Nadderud Idrettspark må det samtidig sørges for tilstrekkelig med 

parkeringsplasser i tilknytning til anlegget. 

 

Dette for å unngå for mange parkerte biler i nærområdet. Det er allerede meget kaotisk 

når Stabæk har hjemmekamper. 

 

2. Det er ønskelig med gjerde mellom Gjønnes Park (som nå opparbeides), og bilvei 

mellom Gjønnes hallen og Kiwi på Nadderud. Dette for å sikre både to og firbente 

turgåere/joggere. Det er spesielt en strekning som oppleves utrygg. Er pt. litt usikker 

på nøyaktig hvor, men vil komme tilbake med nærmere beskrivelse. 
 
  

Vennlig hilsen 

Nina Malvik 

Presterud Vel, Bekkestua 

 

 

Innstilling til vedtak fra styret i Bærum Velforbund: 

Sakene videresendes til Bærum kommune og tas med i møtet med administrasjonen  
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Valg 

 
Valgkomiteen fremmer innstilling på: 

 Styremedlemmer for 2 år 

 Varamedlemmer for 1 år 
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 Revisor 

 

Valgkomiteens forslag ettersendes. 

 

Styret fremmer innstilling på 

 Valgkomite 
 

Styret fremmer forslag på gjenvalg av valgkomiteen: 

 

Inger B. Stensland, Gjettum Vel (leder) 

Ola Raftevoll, Voll Vel 

Charles Jensen, Blommenholm Vel 

 

Nåværende styre: 

 

Styret i Bærum Velforbund 2016 – 2017 

 
 

Verv Navn Fra 
 

 

Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel   

Nestleder Frits Lemstad Jar Vel 

Kasserer Wenche Ryager Haslum Vel 

Sekretær Rigmor Arnkværn Furubakken Vel 

Styremedlem Reidar Karlsen Fornebulandet Vel 

Styremedlem Kåre Lindemann Vestre Stabekk Vel 

Styremedlem Gunnar Johansen Voll Vel 

Varamedlem Ove Tønnessen Gjettum Vel 

Varamedlem Rita Roarsen Høvik Verk Vel 

Varamedlem Sven Even Maamoen Bærum Verk Vel 
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V E D T E K T E R 
for 

Bærum Velforbund 
 

Vedtatt på årsmøtet 22. mai 1986-Endret 23. mai 89, 25. mai 92, 19. Mai 99, 30. mai 2000,20. mai 2002, 23. mars 2004, 

 17. mars 2009, 24.. mars 2015 og 15. mars 2016.. 

 

§ 1 

Formål 

Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og skal i 

sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljøer og bidra 

til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. 

 

Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell 

betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig avtaleverk 

mellom vellene og Kommunen på alle områder som er av betydning og interesse for 

lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i 

lokale velsaker og bistå med å løse konflikter. 

 

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning 

vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater. 

 

§ 2 

Representasjon 

I Forbundets møter deltar fortrinnsvis lederne og deres stedfortredere i de tilsluttede velforeninger. 

Ved forfall kan andre representanter møte, men ikke over to fra hver velforening (se forøvrig §7). 

 

§ 3 

Forbundets ledelse 

Forbundet ledes av et styre på 7 medlemmer valgt på årsmøtet. I tillegg velges inntil 3 varamedlemmer 

i prioritert rekkefølge med møte- og talerett. 

 

Medlemmene i styret bør være fordelt mest mulig likt på begge kjønn og i størst mulig grad 

representere ulike deler av Bærum. 

 

Valgbare er kun medlemmer av velforeningenes styrer, dog således at en som er uttrådt kan gjenvelges 

i Forbundets styre for en full periode etter uttredelsen. Lederen og styremedlemmer velges for 2 år, 

slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år.  Varamedlemmer velges for 1 år. Styret er 

beslutningsdyktig når minst 5 er tilstede. 

 

Beslutninger treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret 

konstitueres og velger selv lederens stedfortreder, sekretær og kasserer. Styret oppnevner 

representanter i faste styrer og råd. Hvert år velges en Valgkomité bestående av leder og to 

medlemmer. 

 

§ 4 

Årsmøte 

Forbundets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling til 

årsmøtet skal skje skriftlig i to eksemplarer med minst 14 dagers varsel. Forhåndsvarsling av dato for 

ordinært årsmøte gjøres innen 20. januar.  

 

Følgende saker skal behandles på årsmøtet, jfr. også § 5:  

 

1. Konstituering 

2. Styrets melding for perioden og regnskap for siste regnskapsår 

3. Fastsetting av kontingent 
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4. Budsjett for kommende periode 

5. Styrets forslag til arbeidsprogram 

6. Innkomne saker fra velforeningene  

7. Valg av styre og styrets leder 

8. Valg av revisor  

9. Valg av valgkomité  

 

Regnskapsåret følger kalenderåret. Som bilag til sakslisten skal følge styrets beretning og revidert 

regnskap. Revisjonsberetning kan ettersendes. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være 

styret i hende innen 25. januar. Forbundets vedtekter skal være tilgjengelige på årsmøtet.  

 

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst fem velforeninger i Bærum forlanger 

det med utførlig begrunnelse. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og må angi de 

saker som ønskes behandlet.  

 

Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Alle beslutninger - lovendringer unntatt - 

fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, dog ikke ved valg. 

Årsmøtet og valg av valgkomité ledes av lederen, nestleder eller møteleder oppnevnt av årsmøtet. De 

andre valgene ledes av valgkomiteens leder. Gjenvalg kan finne sted.  

 

§ 5 

Vedtektsendringer 

Forslag til vedtektsendringer sendes Styret innen utgangen av desember måned forut for ordinært 

årsmøtet. Vedtektsendringer krever minst 2/3 dels flertall av de fremmøtte representanter. 

 

§ 6 

Spesielle bestemmelser 

Leder er Forbundets rettslige representant. Han/hun undertegner på Forbundets vegne og skal attestere 

regninger før de utbetales. Sekretæren fører protokoll over forhandlingene i Forbund og Styre. Utskrift 

av protokollen vedrørende årsmøter og ekstraordinære årsmøter sendes samtlige tilsluttede 

velforeninger. 

 

§ 7 

Utvalg for spesialoppdrag 

Utvalg for spesialoppdrag kan oppnevnes hvis Styret finner det nødvendig. Utvalgenes medlemmer 

har adgang til Forbundets møter, men har i denne egenskap ikke stemmerett. 

 

§ 8 

Kontingent 

Kontingenten innbetales innen tre måneder etter at årsmøtet har fastsatt beløpet. Økonomiske 

forpliktelser utover kontingenten kan ikke pålegges velforeningene. 

 

§ 9 

Æresmedlemmer 

Årsmøtet kan – etter innstilling fra Styret – utnevne personer til æresmedlemmer som har gjort seg 

særlig fortjent til det. 

 

§ 10 

Oppløsning 

Beslutning og oppløsning av Bærum Velforbund må, for å være gyldig, ha vært forelagt de enkelte 

velforeninger til uravstemning, og minst 2/3 deler av dem må erklære seg enig. 

Eventuelle midler tilfaller Bærum kommune som – etter samråd med Forbundets styre – disponerer 

dem til det formål Kommunen finner mest tjenlig. 

 

 


