
Innkalling til årsmøte onsdag 
18. april 2018, klokken 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brukerrådet ved Innbyggertorget i Heggedal inviterer til 
årsmøte med følgende saksliste: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Valg av møteleder og referent 
2. Brukerrådets årsberetning for 2017 
3. Brukerrådets regnskap for 2017 
4. Valg av nye medlemmer til brukerrådet fra 2018, med 

valgkomiteens innstilling 
5. Eventuelt 

 
 
 
 
Årsberetning og øvrige underlag til årsmøtet kan finnes på 
www.iheggedal.no og i utskrevet versjon på Innbyggertorget en uke 
før årsmøtet. 



Heggedal Innbyggertorg 
Brukerrådets årsberetning for 2017 

 
 
Dagens brukerråd på Innbyggertorget er en videreføring og videreutvikling av det tidligere 
”Seniorsenterets brukerråd” og representerer vår iverksettelse av denne delen av 
”fornyingsstrategien.” Brukerrådet er ikke et tidsavgrenset forum, men et forum og en arena 
for kontinuerlig samhandling og forbedring. 
 
Brukerrådet har en viktig rolle som brobygger mellom ledelsen av Innbyggertorget og de 
som besøker eller bruker Innbyggertorget.  
Medlemmene i brukerrådet velges av og blant brukere (eller kunder) - altså de av oss som 
besøker Innbyggertorget og benytter mulighetene som Innbyggertorget tilbyr. Brukerrådet 
har også en representant i Seniorsentrenes samarbeidsråd, som etter hvert kanskje vil bli 
Innbyggertorgenes samarbeidsråd. Vårt brukerråd holder møter minst 6 ganger i året. Vi 
jobber med Innbyggertorgets program, ser på nye aktiviteter og muligheter og oppdaterer 
hverandre på endringer både inne og ute. Og vi har ganske korte møter. 
 
Ved utgangen av 2017 bestod brukerrådet på Innbyggertorget i Heggedal av følgende 
representanter: 
 
Eva Jensen 
Eva Lassen 
Jan Tore Johansen 
Arild Askestad Johansen 
Lene Tandberg-Johansen 
Anne Gro Celand (varamedlem) 
Per Sletaune (fungerende nestleder) 
  
Brukerrådet var samlet fem ganger i tillegg til årsmøtet, i 2017. På disse møtene blir det snakket om 
saker som vedrører innbyggertorget, og saker som vedrører hele bygda generelt. Alt fra samarbeidet 
mellom NSB og Ruter, til gjengroing rundt Gjellumvannet, til hvilke møbler vi ønsker å ha på 
innbyggertorget. En viktig post i møtene våre er utforming og forslag til nye aktiviteter i programmet 
for innbyggertorget. En annen viktig post er informasjon og oppdateringer på fremgangen i forhold til 
byggeaktiviteten i sentrum, og hvordan dette påvirker bruken av innbyggertorget. Det har vært et 
betydelig engasjement på mange saker i løpet av året, selv om alle kanskje ikke hører hjemme i et 
brukerråd. Men vi vokser med oppgavene. 
 
 
19. mars 2018, Per Sletaune (fungerende nestleder i brukerrådet) 



Regnskap og balanse for Innbyggertorgets brukerråd 2017
2016 2016 Noter 2017 2017

Bank Kasse Bank Kasse
Inngående balanse 11733 1685 10226 77
Utgående balanse 10226 77 9466 2360

Bank/gebyrer 0 1) 0
Netto Inntekter, bingo, utlodning, lotteri 914 2) 2283
Blomster -2036
Gaver/Utlegg -1911 -760
Frimerker -110 0
Pynt -126 0
Overskudd lotteri 3279 3)
Resultat 2016/2017 (totalt bank og kasse) 10 1523

Beholdning per 31122016 10226 9466 2360
Beholdning per 31122017 4) 11826

Noter
1) Ingen, kostnadene dekkes av Heggedal Nærmiljøsentral
2) Samlet inntekt diverse
3) Se 2) samlet inntekt
4) Sum bank og kasse for 2017

Per Sletaune Nestleder
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