Valg 2023
1.

Vår formann, Kjell Selnes, fly�er nå ut av vårt distrikt,
så i 2023 trenger vi en ny formann. Har du forslag �l
nye kandidater, så gi gjerne beskjed �l valgkomiteen.(
Se oversikt side 3)

2.

Han var også utleieansvarlig, så vi ønsker oss en ny
utleieansvarlig. Kan du tenke deg å ta jobben? Kontakt
i så fall noen i styret. (Se oversikt på side 3) Ingjerd
Kagnes vil fungere som utleieansvarlig inn�l ny
utleieansvarlig er valgt.

3.

Nå er det bli� en del barn i distriktet vårt. Er det noen
som kan tenke seg å starte en barnegruppe? Gi i så fall
noen i styret eller valgkomiteen beskjed.
Håper at vi får inn flere forslag �l disse vervene

4.

Årsmøtet vil være onsdag 15. mars 2023 kl. 18.
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Vinnere Hovelsåsberget 2022
Vinnerne av 1 drikkeflaske + buff fra Innlandet Sport ble:
Lene Mar�nsen og Tore Korsmo.
Gevinstene er overlevert.

Kalender 2023
I desember kommer det kalender m/innbetaling av kon�ngent
for 2023. Kon�ngenten er den samme, kr. 250,Håper dere liker kalenderen og at dere ønsker å fortse�e som
medlemmer.

Økonomi
Det har vært lite utleie i år, men vi håper at flere oppdager hvor
fine og rimelige lokaler vi har �l utleie. Tips venner og
bekjente!!
Strømutgi�ene har vært høye i år og med lite utleie ligger vi an
�l å gå li� i underskudd i år. Det er nesten ikke utleie i vinter, så
vi kommer �l å stenge de nederste 6 rommene + møterommet
denne vinteren for å spare strøm. Vi har fremdeles 6 rom �l
utleie + saler, kjøkken og toale�er, så det er fullt mulig å leie i
vinter.

Panteboksdunken og grasrotandel
Vi har mo�a� kr. 21.344,72 i grasrotandel kr. 3.835,50 hi�l i år
fra panteboksdunken. Vi håper dere fortse�er å �ppe med
Væstsia Vel som grasrotmo�aker og at dere fortse�er å legge
norsk og svensk pant i panteboksdunken.
Vi takker så mye for stø�en fra dere i år.
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STYRE
Funksjon

Navn

Mobil_____

Leder/ Utleiekontakt
Kjell Selnes
Nestleder
Odd Siggerud
Kasserer/ regnskap
Ta kontakt for
medlemskap
Grete Siggerud
Styremedlem arr. grp
Carina Nymoen
Styremedlem
kjøkken grp.
Synnøve Solbakken
Styremedlem løype og
fri�d samt vaktmester
Jan Tomas Kalgård
Midler�delig utleiekontakt
Ingjerd Kagnes
epost: ingkag@gmail.com

907 98 680
900 76 180
991 09 057
917 38 407
913 97 348
411 85 078
934 09 500
(kvelds�d)

Valgkomite
Marit Negård: marit.negaard@outlook.com

907 88 790

John Holen: joholen@online.no

979 56 602

h�ps://vestsiaflisa.com/ledelse.html

Marit Negård: marit.negaard@outlook.com tlf. 90 78 87 90
John Holen: joholen@online.no tlf. 97 95 66 02
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Kransekakelo�eri
Det blir kransekakelo�eri med utlodning av 12 kransekaker.
Flesteparten av loddene er solgt og trekningen vil bli foreta�
15.12.22.

Nå nærmer vi oss slu�en av 2022 og vi håper at dere alle får
en fin advents- og jule�d. Vi håper at vi ses i 2023.

God Jul og Godt Ny� År �l dere alle.
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