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Godt Ny�år, alle sammen..
Nå har vel de fleste få� ryddet bort jula og er
klare for et ny� år. Håper det blir et ak�vt år for
Velet vårt og at vi ser dere på våre arrangement.
Velkomne skal dere være.

Her kommer li� informasjon fra styret.

Flyktninger på Hovelsåsen
Det er ganske mange flyktninger på Hovelsåsen
nå og det er ikke så mye ak�viteter for beboerne
der. Vi har få� en henvendelse om vi vil være
med sammen med flere andre foreninger for å få
�l li� ak�vitet for flykningene. Da trenger vi en
person som kan være kontaktperson og ansvarlig
for gjennomføring av ak�vitetene fra vår
forening.



Håper det er minst 1 av dere som kan tenke seg
å være med på de�e. Kontakt Grete på e-post:
gsiggerud@gmail.com

Planleggingen av ak�vitetene gjøres sammen
med personer fra andre foreninger.

Håper at vi kan få �l de�e. Vi har jo gapahuk og
akebakke og det går an å bruke lokalene inne
eller finne på uteak�viteter �l sommeren. Legg
hodene i bløt og bruk fantasien.

Årsmøte 15. mars 2023 kl. 18:00
Håper rik�g mange kommer på årsmøtet. Saker
�l årsmøtet meldes �l styret innen 01.03.23.

Valgkomiteen’s arbeid
Valgkomiteen jobber for å få personer �l våre
mange verv. Håper dere er posi�ve når
valgkomiteen ringer.

Vi trenger nye personer i styret og i forskjellige
komiteen. Vi «gamle» har le� for å gå i de samme
sporene. Vi trenger noen med nye ideer som kan
se på �ng med nye øyne. Kanskje du er en av de
personene vi trenger?
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Andre oppgaver i velforeningen
Vi trenger også en utleieansvarlig. Kan du tenke
deg jobben?

Vi trenger også noen som kan jobbe for barna i
kretsen og så trenger vi altså en kontaktperson
for flyktningene på Hovelsåsen.

Kontakt styret hvis du kan tenke deg å være med
på noe av de�e.

Panteboksdunken
Så minner vi igjen om panteboksdunken vår. Vi
fikk inn kr. 4.211,50 i 2022 og håper på li�
inntekt på de�e i år også.

Informasjon på e-post
Hvis du får informasjon fra oss i postkassa og
ønsker å få de�e på e-post, så send en e-post �l:
gsiggerud@gmail.com
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STYRE
Funksjon Navn Mobil_____
Leder Kjell Selnes 907 98 680
Nestleder Odd Siggerud 900 76 180
Kasserer/ regnskap
Ta kontakt for
medlemskap Grete Siggerud 991 09 057
Styremedlem
arr. Grp Carina Nymoen 917 38 407
Styremedlem
kjøkken grp. Synnøve Solbakken 913 97 348
Styremedlem løype og
fri�d samt vaktmester

Jan Tomas Kalgård 411 85 078

Midler�delig utleiekontakt
Ingjerd Kagnes 934 09 500

epost: ingkag@gmail.com
(kvelds�d)
Valgkomite
Marit Negård:
marit.negaard@outlook.com 907 88 790
John Holen:
joholen@online.no 979 56 602

h�ps://vestsiaflisa.com/kontakt.html


