
 

NB!  Husk åpent møte kl 18.45, blant annet med besøk av profilert landskapsarkitekt Rainer Stange 

Innkalling til årsmøte i 

Jordvernforeningen i Vestfold  

Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy,  

14. april 2011, ca kl 21.00 

 

Sakliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med 

møteleder 
4. Årsmelding (vedlagt) 
5. Regnskap (vedlagt (med en revisors underskrift)) 
6. Innkomne forslag  

- I dag revideres Jordvernforeningens regnskap av 2 revisorer. Det 
bør holde at Jordvernforeningens regnskap revideres av 1 revisor. 
Dermed må årsmøtet gjøre en vedtektsendring i §5; 
Årsmøtet skal…(nummerpunkt 12)… Velge 1 revisor for ett år. 

7. Budsjett (vedlagt) 
- Medlemskontingenten holdes urørt på kr 200,-. Det foreslås at 

man lager en egen kontingent for Familie-/Husstandsmedlemsskap 
på kr 350,-. 

8. Valg (valgkomiteens innstilling vedlagt) 
- Leder for 1 år 
- 1 styremedlem for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år 
- Nestleder for 1 år 
- 2 vararepresentanter til styret i nr-orden 
- Nytt medlem og vara til valgkomiteen 
- 2 revisorer for ett år (eventuelt 1 revisor hvis vedtektene endres i 

sak 6) 
9. Arbeidsplan for 2011 (vedlagt) 

 

Velkommen! 

Hilsen 

Styret i Jordvernforeningen 



 

God byplanlegging = jordvern! 

 

Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent 

møte på Borgheim ungdomsskole, Nøtterøy 

               torsdag 14. april kl. 18:45. 

Vi er så heldige å få besøk av den profilerte 

landskapsarkitekten Rainer Stange. Han er fra Ramnes, er 

utdannet i Versailles og har erfaring med utvikling av både Carl 

Berners Plass i Oslo, Slottsfjellet i Tønsberg og Ground Zero i 

New York! Han har et sterkt engasjement for utvikling av byer 

som ivaretar viktige hensyn både til enkeltmennesket og til 

storsamfunnet, så som boformer og bokvaliteter, transport og 

trafikk. I tillegg hevder han at god byplanlegging er jordvern!  

Dette skal han få utdype med eksempler fra både Nøtterøy og andre steder i 

Vestfold. 

Vi får også deltakelse av Bevar Grønne Nøtterøy, som orienterer om situasjonen 

og deres aksjoner rundt Borgheim og Vestfold Fylkeskommune, som orienterer 

om status med Regional plan for Bærekraftig Utvikling Vestfold (RPBA).  

Vi serverer kaffe og kake. 

For nærmere informasjon, kontakt leder Rolf Berg, tlf 909 31 168, sekretær 

Amund Kind, tlf 33 36 32 06, eller se på www.jordvern.no 

Alle hjertelig velkommen!   

 

Vennlig hilsen  

 

Jordvernforeningen i Vestfold  

 

 

 

Borgheim Ungd.skole, Rektorveien 6, 3140 Nøtterøy 

Hvordan 

finner jeg 

fram? 

http://www.jordvern.no/

