Referat styremøte ÅBF
Referat Sted: Samfunnshuset kl: 20:00 Dato: 28.02.19
Leder: Hege Ovesen (møtt)
Nestleder: Alf Magnar Reberg (møtt)
Kasserer: Astrid Hovdal Almlid (møtt)
Sekretær: Solrun Johanne Vevelstad (møtt)
Styremedlem: Trine Hansen Blomquist (møtt)
Styremedlem: Jon Egil Hammeren (frafall)
Styremedlem: Magne Christiansen (frafall)

Saksliste
Sak 1.1
Gjennomgang av årsmøtereferat.
Vedtak: Til orientering
Sak 2.1
Fordeling av roller
Vedtak: Nestleder Alf Magnar Reberg. Sekretær Solrun Johanne
Vevelstad. Forslag fra leder om at Karin Nordaune Arentz fortsetter
med drift av sosiale medier som Instagram og FB, samt oppdatering
av Åsen Bygdeforum sin hjemmeside. Forslag godkjent.
Sak 3.1
Gjennomgang av budsjett 2019
Til orientering. Endringer som ble vedtatt på årsmøte legges inn.
Sak 4.1
Gjennomgang av aktivitetsplan
*Sommerblomster og banner skal henges opp i sentrum til våren.
Sjekker ut bestilling av blomster, samt må styret organisere
vanning i perioden de henger opp.
*Vårslæpp. Arrangement i samarbeid med Åsen Sparebank. Dato er satt til 5.mai. ÅBF blir kalt inn til møte for
planlegging av arrangementet.
*Juletretenning i slutten av november/begynnelsen av desember. Kommer tilbake til dette.
Vedtak: Det skal lages ett mer detaljert årshjul der flere arrangementer legges inn.
Sak 5.1
Veien videre
Styret ønsker å få til ett tettere samarbeid med bedrifter/lag/foreninger i Åsen. Viktig med tanke på den utviklinga
og evt utfordringa bygda står ovenfor. Vi starter med å sende ut planprosessen 2019 fra Levanger kommune til
medlemmene i ÅBF, håper med dette at det vil komme tilbakemeldinger som styret kan formidle videre til
kommunen. Det vil også bli oppfordret at medlemmene melder inn sine hjertesaker. Innkallinger og referater fra
ÅBF sine styremøter vil sendes ut til medlemmene. Forslag om at vi opparbeider kontakt med aktører som kan være
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aktuelle for ÅBF. Styret engasjerer seg i casen som NTNU studentene laget. Det vil også bli undersøkt for søking av
midler som kan avsettes til ulike prosjekter.
Vedtak: Det er nødvendig at om at styret gjennom dette gjennomfører styremøter en gang i mnd.
Neste styremøte: Slutten av mars.
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