
BYGDØ VELS  GENERALFORSAMLING 2021 

Vi er i en spesiell tid med store begrensninger for samling av mennesker til møter, konserter med mer. Det berører 

også Bygdø Vels generalforsamling. Den pleier normalt å bli avviklet i løpet av april måned hvert år, slik vedtektene 

sier. Det har ikke vært mulig grunnet koronareglene, og det har blitt opplyst om dette på vår hjemmeside. 

www.bygdovel.no  

Styret i Bygdø Vel vedtok på styremøtet 27. januar 2021 å gjennomføre generalforsamlingen på en annen måte. 

Godkjenning av regnskap, valg og kontingentinnbetalingen for 2021 kan da gjennomføres og videre drift oppretthol-

des. 

Måten styret vil gjennomføre generalforsamlingen på, er på samme måte som i fjor..  

Vedlagt innkallingen til generalforsamlingen følger en stemmeseddel. Den fylles ut, og legges i postkassen ved 

Bygdøhus. Den er merket med idrettsklubbenes navn og Bygdø Vels logo. Man kan velge å gjennomføre stemming-

en digitalt. På www.bygdovel.no ligger den samme stemmeseddelen til utfylling. For at kun medlemmer av Bygdø 

Vel skal kunne stemme, må stemmeseddelen registreres med navn og kontrolleres opp mot medlemsregisteret. Det 

har aldri vært behov for hemmelig avstemming på tidligere generalforsamlinger. Vi mener derfor at det er akseptabelt 

å gjennomføre slik som skissert. 

 

 

Ifølge vedtektene skal generalforsamlingen behandle disse sakene: 

1. Årsberetning fra styret. 

2. Regnskap for det foregående kalenderår i revidert stand.  

3. Forslag som er kommet inn.  

4. Fastsettelse av årskontingenter for hovedmedlem/husstandsmedlem. 

5. Valg   

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Det vil i vår sammenheng si de 

som leverer stemmeseddelen, enten i postkassen eller elektronisk. Stemmerett har alle medlemmer over 18 år som 

har betalt kontingent for det år beretningen omhandler.  

 

 

Valget gjennomføres innen 31. mai 2021. 

Innkallingen er publisert på Bygdø Vels hjemmeside www.bygdovel.no , og blir distribuert til samtlige postkasser på 

Bygdøy, slik at alle medlemmer og øvrige beboere på Bygdøy har mottatt denne. 

Med vennlig hilsen 

Styret for Bygdø Vel 

Ellen Heyerdahl 
leder 

Arne Gregersen, Pia Falk Lind, Julie Maske, Espen Gjørv, Jacob Nordan, Eivind Sandt 

styremedlemmer 

Spørsmål bes sendt til bygdovel@gmail.com  
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