Årsmelding 2017
•

Stiftet 8. mai 2017
Ble stiftet 8. mai 2017.

•

Lampelandmarken 2017
Lampeland vel ga oss gratis stand. Vant beste stand 2017. De som ble medlemmer
fikk T skjorter, dette var stor suksess.

•

Opphøyd gangfelt
Fartshumpene ble ikke helt slik vi hadde sett for oss, dette prøvde vi å gjøre noe med.
Sendte mail og ringte til statens vegvesen. Dette hjalp ikke. Ordfører Oddvar Garaas
fikk farten ned fra 60 km til 50 km forbi boligfeltet Førlijordet.

•

Dugnad på Haugen
Dette var en god jobb som ble gjort før ungdomsstevnet som var på Haugen og skolen.
Dette ble fint og så ryddig ut på haugen.

•

Samarbeid med Haugens venner
Bygdelaget samarbeider sammen med Lars Ingebrigtsen/ Haugens venner. Vi vil jobbe
videre med å utnytte ressursene på stedet.

•

Samfunnsentreprenørskap
Robert Hansen og Frøydis Lislevatn var tilstede på ett av styremøtene for å orientere
om natur- og kulturløype i Flesberg – mobilisering for nyskapning i lokalsamfunnet.

•

Søknad til Gjensidigestiftelsen
Vi sendte inn en søknad til gjensidigestiftelsen om kveldsbuss, for å hjelpe
ungdomsklubben som nylig startet opp igjen på Flesberg Samfunnshus. Søknaden ble
avslått.

•

Kulturmønstring
Et vellykket arrangement. Liv Marit Lyngås arrangerte sammen med Flesberg
Frivilligsentral. Bygdelaget hadde stand på kulturmønstringen. Vi vervet flere
medlemmer. Synligjorde oss i bygda.

•

Utviklingsprosjekt i Flesberg
Informasjon om Flesberg og hva som kan gjøres for å utvikle nye arbeidsplasser.

•

Medlemsmøte 01.11.17
Første offisielle medlemsmøte. Få dukket opp på dette møtet.

•

Aketreff på Haugen
Godt oppmøte.

•

Oppstartsmidler til Kommunen
Det er søkt Flesberg kommune om oppstartsmidler.

•

Undergrupper
Haugen
Etterbruk
Næringsutvikling
Sentrumsutvikling

•

55 medlemmer
I året 2017 var det 55 betalende medlemmer.

•

Styresammensetning
Leder: Bjørnar Mojaren
Nestleder: Øyvind Hamre
Sekretær: Helene Lande
Kasserer: Liv Marit Lyngås
Styremedlem: Lars Harald Frågodt
Varamedlem: Kim Knutsen

Styret.

