Referat styremøte ÅBF
Referat Sted: Grennebakken 33 kl: 20:00 Dato: 29.01.2020
Leder: Hege Ovesen (møtt)
Nestleder: Alf Magnar Reberg (møtt)
Kasserer: Astrid Hovdal Almlid (møtt)
Sekretær: Solrun Johanne Vevelstad (møtt)
Styremedlem: Trine Hansen Blomquist (frafall)
Styremedlem: Jon Egil Hammeren (frafall)
Styremedlem: Magne Christiansen (møtt)

Saksliste
Sak 1: Planlegging av årsmøte
Dokumenter som skal legges fram på årsmøte ble
gjennomgått og diskutert. Tidspunkt årsmøte er satt til
onsdag 4. mars (innkalling senest 19. februar).
Vedtektsendring paragraf 4 blir tatt under innkommende
saker på årsmøte.
Aksjoner:
Astrid: regnskap 2019/budsjett 2020 (budsjett skal legges ved
innkalling årsmøte ifølge vedtekter). Oversikt over
medlemmer må oppdateres – hentes fra betalt
medlemskontingent 2019.
Hege: Avklare sted for årsmøte, og snakke med Arild
Klokkerhaug (leder Levanger næringsforening) om han kan
holde et innlegg før årsmøte starter.
SJ: Reviderte dokumenter årsmøte sendes ut.

Sak 2: Info om by- og bygdelab
Bedre dialog fra kommunen og ut i bygdene. Møter hver måned. Hege har vært til stede på de fleste. Har
diskutert hvordan man får mer innbyggerinvolvering. Skogn har for eksempel skaffet seg eget kontor. Har
delt inn forumet sitt i ulike grupperinger. Kanskje det er mer hensiktsmessig å dele inn styret i ÅBF i
forhold til ulike grupperinger: for eksempel ungdom, handel osv. Deltatt på midtveisseminar. Deltatt på
byutviklings verksted i regi av kommunen; mer levende sentrum, ta vare på arkitekturen. Møter relatert til
å få opprettet ungdomsklubb Åsen. Møter næringsforeninga i Levanger. ÅBF er synlig i mange fora.
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Sak 3: Føring på hvordan forvaltningen av utbetalte prosjektmidler skal gjennomføres
55000 fra By- og bygdelab til Åsen. Ulike måter å bruke pengene ble diskutert: arrangere møter,
ungdomsklubb prosjektgruppe, klipping/benk Håmmårsbukta, BMX bane. Forslag om å a arrangere nytt
styremøte for fordeling.
Vedtak: Videre diskusjoner tas på eget styremøte 12. februar. Saksliste: plan for utbetaling av
prosjektmidler.

Sak 4: Evt
-

Ny E6 – ble foreslått å invitere til møte hvor Per Arne Røstad, Nye Veier og Håkon Okkenhaug kan
orientere næringen i E6 om behov og tjenester som vil oppstå i tilknytning til bygging av ny veg,
feks massedeponi, catering, brakkerigger.
Søknad om økonomisk støtte til utveksling i regi av 4H. Vedtak: formålene i vedtektene gir ikke
grunnlag for støtte.
Forslag om at ÅBF blir medlem i Levanger næringsforum (medlemskontigent på 1950). Vedtak: ÅBF
melder seg inn i Levanger næringsforum.
Evaluering Juletretenning. Utsettes til styremøte 12. februar.
En skriftlig avtale rundt klipping av Håmmårsbukta manlger. Kommunen betalte sist for klipping av
Håmmårsbukta i 2017. Saken utsettes til styremøte 12. februar.
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