
 

Årsmelding 2017 for Nye Hjerleids Venner 
 

 

Historikk 

Foreningen Hjerleids venner ble etablert i 1995 som en støttegruppe for Hjerleid 

vidaregåande skole og aktiviteten der. Foreningen var aktiv i mange år, men aktiviteten har 

ligget nede siden 2004. 

I 2009 ble foreningen ”gjenopplivet” etter oppfordring fra flere. Foreningen fikk da navnet 

Nye Hjerleids Venner, og det ble laget nye vedtekter og nytt styre valgt. I 2017 ble vedtektene 

redigert, slik at de skulle speile at foreningen er landsomfattende og derved kunne godkjennes 

i Frivillighetsregisteret. Foreningens navn ble igjen Hjerleids venner. 
 

Styret: 

Styremedlemmer ble valgt på årsmøtet 19.april 2017, og konstituert på første styremøtet slik 

at vervene ble slik: 
 

Styreleder: Ingunn Trondsgaård, valgt som leder 1 år  

Sekretær: Helle Hundevadt, 1 år igjen 

Kasserer: Birger Lien, gjenvalgt  

Styremedlemmer: Jon Sneve – ny, valgt for 2 år 

        Steinar Moldal – gjenvalgt for 2 år 

        Lise Pettersen – har 1 år igjen 

        Henning Olstad – har 1 år igjen 

 

Valgnemnd: Ingrid Rykhus og Geir Sondre Mjellekås – valgt for 1 år 

Revisor: Hans Rudiløkken 

Representanter for elevråd/tillitselever fra Handverksskolen har møterett og vært invitert. 

 

Det har vært holdt 2 styremøter i 2017 pluss årsmøtet, og 1 møte om Hjerleidutstillinga og om 

utviklingsprosjektet. Dessuten flere planleggingsmøter om oppussing av badet. 
 

Aktivitet: 

1. Medlemsinnhenting: pr 31.12. 2017 har foreningen 147 medlemmer og 2 

bedriftsmedlemskap.  

2. Ferdig oppussing av badet på hybelbygg A på Hjerleid, og generelt trivselsskapende 

arbeid med blomster, benker, dugnad etc på Hjerleidområdet. 

3. Omvisning i Bygningshistorisk i turistsesongen + åpent «Hus» på St. Hans-aften, 

pluss vedlikehold og dugnad der. 

4. Bidratt til å arrangere Handverkshelg på Hjerleid 2017 
 

Økonomi: 

Giro for 2018 er sendt ut med en nyttårshilsen i januar, både på e-post og i brev. 

I samme sending ber vi om en ekstra gave til oppussing av kjøkken på elevbygg E og F. 

Foreningen har driftsresultat pr 31.12.17 på kr 3 523,64. Foreningen har også et årsresultat på 

sparekontoen (gaver til oppussing av hybelbygg + diverse prosjekter) på kr 85 373,94. 

 

Medlemsavgiften 2017: Enkeltmedlem kr 100,- familie kr 200,- bedrift/organisasjon kr 400,- 
 

Arbeidsmiljø:  

Foreningen har ingen ansatte. 

 



 

Likestilling:  

Foreningen har ingen ansatte. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. 
 

Ytre miljø:  

Styret kjenner ikke til at foreningen forurenser ytre miljø. 
 

Konklusjon - fortsatt drift: 

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne 

forutsetningen. Foreningen vil ha en stor betydning i årene som kommer med endring av 

aktivitet på Hjerleid-området. Foreningen vil være et samarbeidsforum som alle på Hjerleid 

og gjester, kursdeltakere og elever har nytte og glede av. 

 

Foreningen ønsker en bred representasjon i styret, både av ansatte og andre aktører på 

Hjerleid, elever/lærlinger og av lokalt næringsliv og bygdefolk. Og styret håper på mange 

medlemmer, slik at vi både får forankring og ressurser til å virkelig kunne gjøre en innsats for 

Hjerleid-miljøet. 

 

Foreningens formål vil være det samme i 2018. 

 

Dovre, 26.mars 2018 

 

 

Ingunn Trondsgård Helle Hundevadt  Birger Lien   Henning Olstad  

styreleder  sekretær  kasserer   styremedlem 

 

 

 

Lise Karin Pettersen   Steinar Moldal  Jon Sneve 

styremedlem    styremedlem   styremedlem 

 

 
 

Endelig kan kursdeltakere, gjestelærere og andre glede seg over nye baderom! 

 

Tusen takk til alle som har hjulpet oss, både med dugnad og penger!! 


