
 

 

Protokoll - Årsmøte 

Tidspunkt: onsdag 29.05.13 kl. 19.00-21.00 

Sted: Brundalen skole, personalrommet 

Tilstede: Medlemmer fra nr. 85, 158, 58, 88, 73, 168, 100 og 102 

Kopi: Legges på velforeningen sine hjemmesider 

Referent: Margrethe Taule 

Fra årsmøte i Stokkanhaugen velforening. 

Sak Tiltak Ansvarlig Frist 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent av 

årsmøtet.  

  

A Valg av møteleder og referent 

Styrets forslag var: 

Møteleder: Torstein Dahl 

Referent: Margrethe Taule 

 

Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til forslaget. 

  

B Årsberetning, regnskap og revisors rapport 

Torstein gjennomgikk årsberetningen.  

Styret har i perioden behandlet 23 saker på styremøtene, i 

tillegg ca. 7 saker pr. mail. Hovedsakene i perioden har 

omhandlet: 

- Vedlikehold av lekeplassene. 

- Friareal og geiter. 

- Felling av trær. 

- Innkjøp og utplassering av nye benker,  

- Bestilt redskapsbod som blir satt opp i løpet av juni. 

- Ny skiltplan i samarbeid med Trondheim parkering – 

klage, ikke i henhold til reguleringsplan og 

parkeringsplassene måtte fjernes. 

- Tre mobile farts humper kjøpt inn og montert, dette er 

ment som en prøveordning og styret ønsker 

tilbakemelding, årsmøtet er stort sett positivt og det 

bør vurderes å erstatte blomsterurnene med humper. 

- Styret er fornøyd med samarbeidet med Graver som 

utførere brøyting, noe vedlikehold og 

Styret  



opprydningsarbeid for velforeningen. 

- Felles sankthansfeiring med bål, grilling og is. 

- Felles geiteflytting. 

- Felles Luciatog. 

- Skaterampe innkjøpt og montert. 

- Inngått serviceavtale med Boss om utsetting av gift i 

kummene for å minske antall rotter. 

- Henvendelse til NTNU om mulighet for å leie en av 

bygningene på gården til velforeningshus, kun 

hovedbygning som er aktuell og den er dyr å leie.  

 

Torstein gjennomgikk regnskapet og revisors rapport, ingen 

merknader fra revisor 

 

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2012. 

C Innkomne forslag og styrets forslag 

Innkomne forslag – Sigurd Skogestad, nr. 203 

1) Velforeningen tar kontakt med NTNU med sikte på å få lys 

på gangveien som går over åkeren. 

 

Vedtak: Årsmøtet vedtok at styret tar kontakt med NTNU med 

sikte på å få lys som går over åkeren. 

 

2) B) Velforeningen kontakter Trondheim kommune med 

sikte på å endre reguleringen av de to snuplassene slik at 

Velforeningen kan innføre parkering der om ønskelig. 

 

Vedtak: Årsmøtet vedtok at styret tar kontakt med Trondheim 

kommune med sikte på å endre regulering av snuplassene slik 

at Velforeningen kan etablere parkeringsplasser der om 

ønskelig. (Snuplass i nord har uavklart disposisjonsrett). Neste 

årsmøte vil ta stilling til om evt. omreguleringsvedtak skal 

gjennomføres til dette formålet. 

 

Styrets forslag 

Kr. 50 000,- av årets kontingent går til avsetning for fremtidig 

investering i infrastruktur (veier, veibelysning og vann og 

avløpsrør). 

 

Vedtak: Årsmøtet vedtok at kr. 50 000,- av årets kontingent 

går til avsetning for fremtidig investering i infrastruktur. 

  

D Budsjett 2013 

Med utgangspunkt i fjorårets budsjett og regnskap foreslås 

budsjett for 2013.  

Vedtak: Det foreslåtte budsjettet for 2013 ble vedtatt.  

 

Kontingenten for 2013 foreslås uforandret kr. 2500,- pr. 

medlem med forfall i juni 2013 

 

Vedtak: Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2013 settes til 

  



kr. 2500,- pr. medlem.  

E Valg av styre 

Leder og tre styremedlemmer er på valg. 

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:  

Torstein Dahl, nr. 88      Leder              1 år 

Silje Skogvold, nr. 15    Styremedlem   2 år 

Hege Andersen, nr. 149 Styremedlem   2 år 

Jens Danielsen, nr. 56    Styremedlem   2 år 

 

Hans Hjertaker, nr. 102 (ikke på valg, et år igjen). 

Frode F. Gjøstøl, nr. 100 (ikke på valg, et år igjen). 

Margrethe Taule, nr. 73 (ikke på valg, et år igjen). 

 

Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt. 

Torstein Dahl, nr. 88 er valgt til leder for 1 år. 

Silje Skogvold, nr. 15 er valgt til styremedlem for 2 år. 

Hege Andersen, nr. 149 er valgt til styremedlem for 2 år. 

Jens Danielsen, nr. 56 er valgt til styremedlem for 2 år. 

  

F Valg av revisor 

Valgkomiteen la fram følgende innstilling til revisor: 

Anna Vejmola, nr. 46   1 år 

 

Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt. 

Anna Vejmola er valgt til revisor for 1 år 

  

G Valg av valgkomité 

Valgkomitéen la fram følgende innstilling til ny valgkomité: 

Ingvild Rønning, nr. 168  

Øystein Amundsen, nr. 7 (ikke på valg)  

Erik Ingebrigtsen, nr. 58 (ikke på valg) 

 

Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt. 

Ingvild Rønning, nr. 168 er valgt til medlem i valgkomitéen 

for 2 år.  

Øystein Amundsen, nr. 7  1 år igjen. 

Erik Ingebrigtsen, nr. 58   1 år igjen 

  

H Diskusjon og innspill til styret 

- Ønske om å inngå et samarbeid med Voll gård der en 

av hestene går på sommerbeite på haugen. Forslag om 

en prøveordning i to uker, dersom noen av beboerne er 

interessert i å bidra med hestestellet – ta kontakt med 

styret. Videre forslag om å få låne vogn til hesten slik 

at barna kan få kjøre på sankthans. 

- Årsmøtet ber styret sørge for årlig tilsyn av 

lekeplassene. 

- Ønske om et mer eller mindre permanent skur til geiter 

og sauer. 

- Ønske om å bygge ny platt på grillplassen i sør. 

- Ønske om å få kjøpe inn to gjerder, stolper og tråd til 

geiter og evt. hest – ca. kr. 5000-,. Årsmøte godkjente 

innkjøpet. 
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- Diskusjon om uttynning og rydding av skog, hvem har 

ansvaret og kan det åpnes for rydding på begrensa 

deler av velforeningens områder? Styret ser på saken. 

- Ønske om et velforeningshus. Styret jobber videre 

med saken. Finansiering, kommunale midler, 

samarbeid med andre, innhente erfaring fra andre 

velforeninger (Brundalen borettslag).  

- Kjøp inn og fest reflekser på blomsterurnene slik at de 

er lett synlige i høstmørket 

- Ønske om innkjøp og montering av flere farts humper 

- Ønske om flere aktiviteter for eldre barn/ungdommer 

for eksempel klatrevegg, klatreløype m.m.  

 Årsmøtet takket Ingvild, Ida og Martin for innsatsen i styret.    

 

 

Stokkanhaugen 02.06.13 

 

Torstein Dahl 

Styrets leder 

Sign. 


