Referat
Årsmøte i Fokus Vestre Gran 10. april 2014

Frammøte
Styret i Fokus Vestre Gran: Gro M. Johnsrud, Hans Bergheim, Iver S. Prestkvern, Anne K.W.Johnsrud.
Repr. Valgkomite / Revisor: Tore Berg
AL Fjordvang / Ressursgruppa: Liv Støen
Vestre Gran Vel: Per Arne Monserud
Vestre Gran Idrettslag: Gro Anita Hagaseth
Ressursgruppa / Revisor / vestregran.no : Grethe Bøe

Gro Merethe startet med å si litt om FVGs visjoner og hvilke saker styret har prioritert dette året.
Årsmøtesaker
Innkalling: godkjent
Dagsorden: godkjent
Valg av møteleder: Gro Merethe Johnsrud
Valg av referent: Anne Kristin W. Johnsrud
Valg av to representanter til signering av protokoll: Gro Anita Hagaseth og Per Arne Monserud
Årsmelding: godkjent - med kommentar vedr. kommunestyrets vedtak i barnehagesaken *
Regnskap: godkjent
Valg
Styremedlemmer på valg:
Gro Merethe Johnsrud (leder): Gjenvalgt for 1 år
Arne Melvin Velsand:
Gjenvalgt for 2 år
Anne Kristin W. Johnsrud:
Gjenvalgt for 2 år
Steffen Mørtvedt:
Ønsker ikke gjenvalg
Styremedlemmer som ikke er på valg:
Hans Bergheim
Iver S. Prestkvern
Tone Bækken (vara)
Styret skal bestå av 7 medlemmer inkl. vara, så det mangler fortsatt et medlem som velges
for 2 år. Valgkomiteen har årsmøtets fullmakt til å fortsette dialog med mulig kandidat.
Styret har årsmøtets fullmakt til å utnevne ny valgkomite.
Ressursgruppa i FVG består av:
Ole Næss Grethe Bøe, Runhild Tokerud, May Hilde Madsen, Liv Støen.
Ingen saker var meldt inn til FVG i forkant av årsmøtet.

*Protokollført vedtak ved kommunestyremøtet 12.09.2013:
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene vedtatt med 24
mot 3 stemmer.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar å bygge ny kommunal barnehage i Jaren –
Brandbu‐området, med plass til inntil 120 enheter.
2. Plassene i Moen legges ned fra august 2015.
3. Kommunestyret vedtar å utrede videre drift i Solheim barnehage.
4. Kommunestyret ønsker at det skal være et barnehagetilbud i Grymyr og
Bjørklund kretser. Det utredes mulige driftsformer.
Eventuelt / temaer:
Barnehage/klubbhus
FVG ønsket en orientering om status vedr. barnehage/klubbhus på idrettsplassen og hadde
invitert Vestre Gran Idrettslag til å si litt om planer og framdrift.
Leder Gro Anita Hagaseth kunne fortelle at VGIL fortsatt jobber aktivt for
barnehage/klubbhus, men at tidligere planer om størrelse/funksjon som «grendehus» ikke er
aktuelt. Det er viktig med en regulering av idrettsplassen så fort som mulig - for å være
forberedt til evt. idrettsbarnehage og klubbhus. Anne Cathrine Heier har gjort en stor jobb
med denne saken så langt. Hun blir litt «alene» og VGIL ønsker at FVG bistår. Spørsmål som
også ble luftet: er det mulig å innhente ekspertise (landskapsarkitekt) som kan engasjere seg
lokalt. Gro Anita fortalte også om «breddejobbing» i VGIL. Fotballgruppa er aktiv igjen,
trimgruppa er aktiv med dame- og gubbetrim og spinning. Har nå fått på plass styrkerommet
på skolen. Skigruppa har avviklet 4 klubbrenn, til tross for en dårlig «snøvinter». Det jobbes
for en mer aktiv og oppdatert hjemmeside. Hadeland Maraton arrangeres i mai mnd. og det
planlegges en stafett av den «uhøytidelige» typen. Klubbhuset trenger også litt vedlikehold.
«Vestre Gran Idrettslag ønsker å få folk i bygda opp av sofaen!»
Hjemmeside
FVG oppfordrer lag og foreninger om å sende stoff til www.vestregran.no. Det er en flott
publiseringsarena og vi må alle bidra med informasjon om arrangementer og nyheter.
Årsmøtet i FVG gir stor honnør til Grethe Bøe for enestående jobb med hjemmeside for
Vestre Gran!
Skutelandet
Det ble informert om og drøftet detaljer vedr. utbedring av Skutelandet under og etter
presentasjon av årsmeldingen. En mulig «kjøper» har meldt sin interesse etter at huset ble
lagt ut for salg. Årsmøtet konkluderte med at hvis det ikke er større interesse, bør FVG la
«kjøper» overta huset for rivningskostnaden. Huset skal ned innen 1. juni, så det må evt.
innkalles til en rivningsdugnad.
Det er annonsert dugnad lørdag 26. april kl. 10.00 – for rydding av hagen rundt huset m.m.
Årsmøte i FVG gir styret ros for jobb og resultat så langt.

Referat og årsmelding sendes til årsmøtedeltagere

Anne Kristin W. Johnsrud
sekretær

