Møtereferat
Tidspunkt: Onsdag 23.05 2018 klokka 1800-1930.
Sted: Brundalen skole, kantina i nybygget
Tilstede: Medlemmer fra nr.12, 29,61,80,81,83,102,107 og 158.
Kopi: Legges på velforeningen sine hjemmesider
Referent: Grete Farstad Hjertaker

Møtereferat fra årsmøte i Stokkanhaugen velforening 23.mai 2018
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Beskrivelse

Ansvarlig
Leder

A

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen og sakslisten ble godkjent av årsmøtet. (Innkalling
og frist for saker for sakslisten bedres til neste år).
Valg av møteleder og referent
Styrets forslag var:
Møteleder: Frode Aasgård
Referent: Grete Farstad Hjertaker

B

Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til forslaget.
Årsberetning, regnskap og revisors rapport
Frode gjennomgikk årsberetningen.
Styret har i perioden bestått av:
Frode Aasgård, nr 122
Leder
Martin Føre, nr 80
Kasserer
Astrid H. Fasting,nr 61
Kasserer fra nyttår
Theresa Bøllmann, nr. 158 Styremedlem
Ketil Pettersen, nr. 83
Styremedlem
Camilla Ravlo, nr. 29
Styremedlem
Grete F. Hjertaker, nr 102 Styremedlem
Årsberetningen:
Styret har i perioden hatt 4 styremøter i tillegg til årsmøte. I
tillegg har styret behandlet fortløpende saker pr. mail.
Hovedsakene i perioden har omhandlet:
- Vedlikehold/hovedettersyn av lekeplassene. Det er
montert ny svingdisse og dissestativ og det er utført

Frist

diverse utbedringer etter kontroll av lekeplassene.
- Sandfang spylt i 2016/2017.
- Friareal og geiter/sauer. Vi ser at det er hensiktsmessig
med geit/sauehold for å holde nede vegetasjon på
Stokkanhaugen. Ei geit døde i fjor på grunn av sykdom
da ho gikk på vårt beite. Av den grunn innfører vi tilsyn
fra Voll gård 2 ganger i uka, en kostnad på ca 12000 kr.
- Gapahuken ved bålplassen er blitt beiset, området er
populært blant haugens beboere og kan lånes til
bursdager og lignende. Det utføres systematisk rydding
og tilsyn der, samt regler for bruk av gapahuk er stiftet på
veggen.
- Serviceavtale inngått med Boss AS for utsetting av gift i
våre kummer for å holde populasjonen av skadedyr
(rotter) på et normalt nivå er videreført.
- Byttet armatur/lyspærer på belysning.
- Lysstolpe ved fotballbane er under utredning.
- Styret er godt fornøyd med jobben Sagøy Brøyteservice
AS har gjort og avtalen ønskes videreført. Stokkanhaugen
velforening har en meget gunstig avtale med Sagøy
Brøyteservice.
- Henger kan bookes via bookingkalender på facebook og
hjemmesiden til Stokkanhaugen.
-Tiltak av trivselsmessig karakter – Sankthans feiring,
nisse/luciafeiring i gapahuken, turer til Estenstadhytta,
høstfest og felles geiteflyttinger.
- montert fartsdemper ved felt A.
Kommentar fra årsmøtet:Styret oppfordres til å bruke mail for å
annonsere de ulike araangementene. (de annonseres i dag i
Haugnytt, plakater, facebook og i Haugnytt). Styret vurderer
innspillet.
Regnskap: Astrid gikk gjennom regnskapet for 2017
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2017.

C

Revisors rapport: Astrid gikk gjennom revisors rapport.
Vedtak: Årsmøtet godkjente revisors rapport for 2017.
Innkomne forslag og styrets forslag
Innkomne forslag
Beboer ønsker at styret i Stokkanhaugen velforening sørger for
en juridisk avklaring med den hensikt å kreve kontingent for
eiendommene Jonsvannsveien 431 og Stokkanhaugen 43A, 43
B, 43C,43 E, 45, 51A,51 B,51 C,53,55,47 A, 47 B og 49A.
(viser til veiloven paragraf 54).
Vedtak: Styret undersøker dette nærmere.
Styrets forslag
Styret øker kontigenten til kr 3100, med frist 30. Juni.

Styret

D

Budsjett 2018
Med utgangspunkt i fjorårets budsjett og regnskap foreslås
budsjett for 2018.
Vedtak: Det foreslåtte budsjettet for 2018 ble vedtatt.
Fjorårets regnskap og budsjett for 2018 legges ut på vår
hjemmeside www.stokkanhaugen.no

E

Valg av styre
Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Theresa Bøllmann, nr. 158 Styremedlem
Grete Hjertaker, nr. 102
Styremedlem
Anders Nevermo, nr 132 Styremedlem, ny

2 år
1 år
2 år

Ikke på valg:
Camilla Ravlo, nr. 29
Frode Aasgård, nr 122
Martin Føre, nr 80

1 år
1 år
1 år

Astrid Fasting, nr 61
1 år
Frode Aasgård innstilles som styrets leder.
Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt.
F

Valg av revisor
Valgkomiteen la fram følgende innstilling til revisor
Jens Danielsen, ny
2 år
Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt.

G

H

Valg av valgkomité
Valgkomitéen la fram følgende innstilling til ny valgkomite.
Ketil Pettersen, ny
2 år
Jens Danielsen
1 år igjen.
Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt.
Diskusjon og innspill til styret
•
•
•

Det kjøres moped og av og til biler opp gangstien. . Det
bør settes opp skilt (kommunal gangvei). Styret
behandler dette som styresak .
Obs, Falige betongklosser ved blomster urner.
Bør være refleks på blomsterurner.

Styret

Styret
•
•

Geitedugnader o.l bør varsles via mail også.
Gjesteparkering: beboer synes det er urettferdig at noen
bruker gjesteparkeringsplasser fast, uten at det kommer
midler til Velforeninga for det. (parkering er regulert i
henhold til veitrafikkloven).
Årsmøtet takker Ketil for innsatsen i styret.

23/5 2018 referent Grete Hjertaker

