
Protokoll 

Ordinær generalforsamling i 

Selskapet til Bekkelaget vel 

Onsdag 2.juni 2021 kl. kl. 19 på Teams (utsatt fra 

27.11.2020 av smittevernhensyn). 

 

Sak 1. Åpning av generalforsamlingen 

Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen ble valgt til møteleder   

Kikkan Landstad og Ragnvald Verdich ble valgt til å undertegne 

protokollen,  og til opptelling av stemmer. 

Tom Wassum møtte med fullmakt fra Kjersti Elvestad, og 

Marianne Sæland hadde fullmakt fra Anne-Lise Reed Lundtvedt.  

Til sammen var 25 medlemmer representert, og forsamlingen 

var dermed beslutningsdyktig. Møteleder startet med en kort 

orientering om hvordan møtet og avstemninger ville bli 

gjennomført på digital plattform. 

 

Sak 2. Styrets beretning 

Styrets beretning, var distribuert til alle medlemmer i november 

2020.  Det var forutsatt at deltagende medlemmer hadde lest 

denne, og det var på forhånd invitert til å stille spørsmål til 

beretningen.  Det var kommet inn ett spørsmål fra Kikkan 

Landstad  angående styrets tilbakemelding til Ruter om 

selvgående busser. Dette ble besvart og beretningen ble 

enstemmig  godkjent. 

  

 

 



Sak 3. Innkomne forslag 

Det var ikke kommet inn noen forslag til styret innen den 

opprinnelige fristen høsten 2020. Kikkan Landstad hadde sendt 

inn et nytt forslag, om flytting av julegranen til Bekkelagsbadet. 

Dette forslaget vil bli behandlet av styret og en eventuell 

beslutning om slik flytting, vil bli lagt frem for neste ordinære 

generalforsamling, i november 2021 

 

 Sak 4. Regnskap og budsjett 

Regnskap. Regnskapet ble gjennomgått. Det ble stilt et spørsmål 

om variasjonen i medlemskontingenten de to siste årene 

avspeiler en reell medlemsnedgang. Medlemstallet var 168 i 

2019 og 167 i 2020, men fordelingen mellom   

familiemedlemmer og enkeltmedlemmer var noe endret, noe 

som medførte en reell nedgang i kontingent på kr. 1900. 

Regnskapet viser en nedgang på ca. 12.000, men det meste av 

dette skyldes tidspunktet for innbetaling, 2019 regnskapet var 

høyere enn normalt på grunn av veldig sen innbetaling av 

medlemsavgifter i 2018.Styret forsøker å unngå alt for store 

variasjoner av denne typen, men hindres i effektiv purring pga 

manglende kontaktinformasjon (epost) for mange av våre 

medlemmer. Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

Budsjett. Styrets foreslåtte budsjett ble gjennomgått. Det ble 

gjort rede for bevilgninger som allerede var foretatt, som 

bevilgning av kr. 10000 til reparasjon av kirkespiret, og 

betalinger til korpset fro spilling ved julegrantenning og på 

17.mai. Budsjettet ble vedtatt enstemmig.  

    

Sak 4. Valg 

På grunn av at Coronapandemien har forsinket 

generalforsamlingen med 7 måneder, ble det gjort oppmerksom 

på at styret fra 2020 har sittet til nå, og at det første året av 

gjenvalget i virkeligheten bare dreier seg om resten av året 2021 



To styremedlemmer og 1 varamedlem var på valg.  

 

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling.  

Sammensetningen av det nye styret er: 

Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen, styrets leder, 1 år igjen 

Marianne Sæland, styremedlem, 1 år igjen  

Tom Wassum, styremedlem, 1 år igjen  

Ingrid Alfheim, kasserer, gjenvalgt for 1 år  

Carina Lühr, valgt for 2 år 

 

Tillik M. Haustveit, varamedlem, gjenvalgt for 1 år  

Gerd Garstad, varamedlem, 1 år igjen 

 

Valgkomiteen for 2021 vil bestå av : 

Ragnvald Verdich 

Øystein Larsen 

Hanne Bogen 

 

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomiteens 

forslag om å velge Jon Olav Viste til ny revisor 

 

Styrets leder takket avgåtte styremedlem: Hanne Bogen, avgått 

medlem i valgkomiteen: Gunn von Trepka og avgått revisor Frid 

Hjelde for innsatsen. I tillegg ble alle som har deltatt i komiteer 

og andre grupper takket for innsatsen. 

Det var ikke flere saker på dagsordenen og generalforsamlingen 

ble avsluttet 

 


