
Når: Torsdag 6. april, kl 18.00 
Hvor:  Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, Stokke  

Sakliste: 

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

møteleder 
4. Behandle årsmelding * 
5. Behandle regnskap * 
6. Arbeidsplan for 2016 * 
7. Innkomne saker - Ikke kommet inn saker i år 
8. Behandle budsjett og årskontingent* 
9. Valg* 

- Leder for 1 år 
- 2 styremedlemmer for 2 år 
- Nestleder for 1 år 
- 2 vararepresentanter for 1 år til styret i nummerorden 
- Nytt medlem for 3 år og vara for 1 år til valgkomiteen 
- Revisor 

 

* For å spare portokostnader velger vi å legge ut årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett og 

valgkomiteens innstilling under egen sak på www.jordvern.no/vestfold. Ta kontakt hvis du ønsker 

disse dokumentene tilsendt. 

Velkommen!  

 

Hilsen  

Styret i Jordvern Vestfold 

Gamle E18/Raveien 

mot Sandefjord 

Stokke 

sentrum 

Skjee 

kirke 

Innkalling til årsmøte 2017 

Jordvern Vestfold 

Amfiet, Gjennestad Gartnerskole, Stokke 

6.april 2017, ca kl 20.30 etter Åpent møte (se baksiden) 

http://www.jordvern.no/


Når: Torsdag 6. april, kl 18.00 
Hvor:  Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, Stokke  

 ”Smart sentrumsutvikling når eldrebølgen kommer og 

kommuneøkonomien strammer seg til!”  

v/ Michael Fuller-Gee, sjefsarkitekt og arealplanlegger i Arendal 

Fuller-Gee er involvert i byutviklingsprogram i EU, engasjeres mye som ekstern hjelp i 

forskjellige byutviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt og er en etterspurt 

foredragsholder innen samfunnsplanlegging. Han har noen svært spennende tanker om 

smart og arealeffektiv sentrumsutvikling, sett i lys av at eldrebølgen slår inn med full 

tyngde om 4-5 år og at kommunene får stadig strammere økonomi. Og ikke minst; det 

sparer matjorda.  

 ”Er RPBA smart nok?”  

v/ Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder for hovedutvalg for 

samferdsel og areal VFK 

Arealeffektivitet i sentrum er en grunntanke i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk 

(RPBA) i Vestfold. RPBA skal revideres nå. Legger den i tilstrekkelig grad opp til smart og 

fremtidsrettet arealforvaltning? Det skal Hønsvall få kommentere.  

 ”Kan smart sentrumsutvikling redde kommuneøkonomien?”  

v/ Geir Viksand, rådmann i Tønsberg kommune  

Kommunene må planlegge både arealbruk og økonomi ut i fra det faktum at vi blir 

stadig flere eldre. De fleste rådmenn merker dessuten at kommuneøkonomien blir 

strammere og strammere. Er kommunene bevisste nok på sammenhengen mellom 

arealforvaltning og kommuneøkonomi og tror rådmann Geir Viksand at Fuller-Gees 

spennende tanker er gjennomførbare både i Tønsberg og på Revetal? 

 ”Årets matjordpris” blir delt ut innledningsvis  

 Det blir innlagt pause med kaffe/te + kake!  
 

Møtet er åpent for alle interesserte. Spesielt velkommen ønskes lokalpolitikere og planleggere som styrer og 

vedtar samfunnsutviklingen, samt private og offentlige utbyggere. 

 

Velkommen! 

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte om  

Smart sentrumsutvikling –  
redder matjord og kommuneøkonomien! 


