PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE VESTBY NÆRINGSFORUM
13. mai 2020 – Digitalt møte
Styreleder Vestby Næringsforum (VNF) Halvor Sørbye ønsket velkommen og åpnet møtet.
Sak Beskrivelse vedtak
1.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkallingen ble godkjent.
2.
Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Til møteleder ble Halvor Sørbye valgt. Han ledet møtet videre.
Til referent ble Tove Hauge valgt.
Tanja Dahl Ødegård og Trine Wiik-Lehman ble valgt til å underskrive
protokollen.
3.
Årsmelding VNF februar 2019 – april 2020.
Styrets årsmelding ble gjennomgått av Halvor Sørbye. Temaer ble utdypet og
besvart.
Kjersti Bakke informerte om styrets ambisjoner og forslag til fag- og
nettverkssamlinger. Grunnet problemene med å møtes fysisk, må VNF benytte
digitale løsninger. Sparebank1 Østfold Akershus bekreftet i møtet at de ønsker å
bidra med faglig kompetanse. Det vil legges opp til å få gjennomført samlinger i
løpet av andre halvår 2020.
Årsmeldingen ble godkjent som VNFs årsmelding.
4.
Godkjenning av årsregnskap 2019
Årsregnskapet ble gjennomgått av daglig leder Tove Hauge. Det består av en
samlet og forkortet fremstilling av regnskapene for Vestby Næringsforum og
Vestby Næringsforum Drift AS.
Regnskapet har en inntektsside på kr. 971.213 og viser et driftsresultat på kr.
357.187. Bankinnskudd per 31.12.19 er på kr. 157.881.
Regnskapene er ført av Moltzau Regnskap AS. Medlemmene har fått tilbud om å
få tilsendt fullstendige regnskap dersom ønskelig.
Regnskapet ble godkjent som VNFs regnskap 2019.
5.
Budsjett 2020
Styrets vedtatte budsjett ble gjennomgått av Hauge. Inntektene fra medlemmene
(serviceavgift) er antatt redusert med 25% pga. den økonomiske situasjonen
knyttet til Korona pandemien. Tanja Dahl Ødegård foreslo at medlemmer som i
2020 får problemer med å betale følges opp individuelt, og innvilges et «friår».
Det betyr at de forblir fullverdige medlemmer i 2020. Årsmøtet tilsluttet seg
forslaget.
Trine Wiik-Lehman tok opp spørsmålet om videre drift av torghandel på Son
Torg. Son Næringsforening har en mangeårig kontrakt med Vestby Kommune
om gratis leie av torget til torghandel gjennom sommerhalvåret og til jul.
Kontrakten terminerer i forbindelse med avvikling av Son Næringsforening.
Styret har besluttet at VNF ikke vil inngå tilsvarende kontrakt, men ønsker å
støtte tiltak som vil bidra til liv på torget i Son. Det er bedt om innspill fra
medlemmer i Son.
Årsmøtet tok budsjettet til etterretning.
6.
Forslag til vedtektsendring
Styret foreslo følgende vedtektsendring:
6. Årsmøtet:
Avsnitt 3 punkt 7

7.

Endres fra: Valg av styre, revisor og valgkomite
Endres til: Valg av styre og valgkomite
9. Regnskap:
Endres fra: Regnskapsåret løper fra 01.01 – 31.12. Årsregnskapet skal foreligge
ferdig revidert og tilgjengelig minimum en uke før årsmøtet.
Endres til: Regnskapsåret løper fra 01.01 – 31.12. Styret er ansvarlig for at
regnskap blir utarbeidet innen utgangen av mars måned det etterfølgende år.
Regnskapet føres for hele virksomheten og må oppfylle de krav som følger av
gjeldende regnskapslov. Regnskapet utarbeides av eksternt regnskapsbyrå eller
revideres av autorisert revisor.
Forslag til vedtektsendring ble godkjent.
Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til behandling.

Årsmøtet ble hevet.
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