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Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening 

 
Dato:  Torsdag 28 april 2011 
Tid:  kl. 19 
Sted:  Brundalen skole - Personalrommet 
 
DAGSORDEN 

A. Valg av møteleder og referent 
B. Årsberetning, regnskap og revisors rapport 
C. Innkomne forslag.  
D. Budsjett og kontingent 
E. Valg av leder og styre 
F. Valg av revisor 
G. Valg av valgkomité 
H. Diskusjon og innspill til styret 
 
Vi oppfordrer alle på Stokkanhaugen til å komme på årsmøtet og delta i diskusjonen!  
Flere kan stille fra hver husstand, men ved avstemning har hvert medlem kun én stemme. Det blir kaffe 
og litt å bite i!             
 

MER INFORMASJON VEDR ÅRSMØTET FINNER DU PÅ VÅR HJEMMESIDE (OPPDATERES 
ETTER HVERT)! SE WWW:STOKKANHAUGEN.NO 
 
SAK B. Årsberetning, regnskap og revisors rapport 

Årsberetning 2010-2011 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
Leder André Jensen, nr. 22 
Sekretær Anne K Simonsen, nr 169 
Styremedlem Knut Grøn, nr. 115 
Styremedlem Torstein Dahl, nr. 88 
Styremedlem Øystein Amundsen, nr. 7 
Styremedlem Erik Ingebrigtsen, nr 58 

 
Foruten årsmøtet 6. mai 2010 har det vært avholdt 4 styremøter (mars, juni, august, november.). Det ble 
arrangert felles vårdugnad på friarealer 10. mai. St. Hans ble det gjennomført bålbrenning to steder på 



. 

haugen, samt enkelt arrangement ved ballplassen. Det ble gjennomført julebord i 2010, med samling av det 
det nye og gamle styret. 

Velforeningens meldingsblad Haugnytt har i 2010 kommet med 4 utgaver. Disse finnes tilgjengelig på 
hjemmesiden vår.  

Velforeningen budsjetterte med et underskudd for 2010 på ca 140.000,-, bl.a. for opprusting av lekeplasser 
og legging av kunstgressbane på ballplassen. Arbeidet med legging av kunstgress tok noe lengere tid enn 
planlagt da det var svært få som ville/kunne ta på seg et slikt oppdrag. Vi valgte til slutt Graver, som bl.a. 
benyttes til snøbrøyting. Arbeidet ble ikke ferdigstilt høsten 2010 pga av manglende skjøtingstape. Det vil bli 
ferdigstilt i løpet av våren, og styret har derfor holdt tilbake en del av avtalesummen til dette er ferdigstilt, og 
er tatt med i årets budsjett. Styret har også rustet opp to lekeplasser med nye apparater. Videre arbeid med 
opprusting av de andre fellesarealene og lekeplassene vil bli foretatt og budsjettert inn i 2011. 

Når det gjelder geitene (posten Friarealer), så ble det investert i nytt gjerde. Det er budsjettert inn mer gjerde 
også i 2011, slik at det skal bli enklere å holde geitene på haugen. 

Kontingenten for 2011 foreslås økt til kr. 2.200 pr. medlem med forfall i mai 2011. Styret ønsker ikke å 
bygge opp store reserver, men det trengs midler til vedlikehold i årene fremover. 

Snøbrøyting: Styret er av den oppfatning at dette generelt har vær bra utført i vinter. Vi hadde imidlertid ved 
et par anledninger med stort snøfall, problemer bl.a. med oppsamling av snøen. Dette er et problem som vi 
dessverre må leve med de få dagene det gjelder, og vi får disse dagene heller ta i ett tak selv for å lage vei. 

Regnskap og budsjett blir lagt ut på nett. Revisors rapport vil bli fremlagt på årsmøtet. 

SAK C. Innkomne forslag 
Det ønskes utredet muligheten for å anskaffe flere parkeringsplasser. 

SAK D. Budsjett 
Kontingenten for 2011 foreslås økt til kr. 2.200 pr. medlem med forfall i mai 2011. 

SAK E. Valg av styre 
Valgkomiteens innstilling: 
Torstein Dahl, nr. 88 Leder 1 år 
Ingvild Rønning, nr 168 NY 2 år 
Ida Margaretha Aglen, nr 191 NY 2 år 
Martin Gimmestad, nr. 156 NY 2 år 
Alle kandidater har sagt seg villige til å stille. 
 
Ikke på valg: 
Øystein Amundsen, nr. 7 Vei/Parkering/Lekeplasser 1 år 
Anne Simonsen, nr. 169 Sekretær 1 år 
Erik Ingebrigtsen, nr. 58 Vei/Parkering/Lekeplasser 1 år 

SAK F. Valg av revisor 
Valgkomitéen ønsker å fremstille følgende innstilling til revisor: 
Anna Vejmola, nr. 46  Gjenvalg   1 år 
Anna har sagt seg villig til gjenvalg. 

SAK G. Valg av valgkomité 
Valgkomitéen ønsker å fremstille følgende innstilling til ny valgkomité: 
André Jensen, nr 22  NY 1 år 
Knut Grøn, nr 115  NY 1 år 
Marianne Østensen Bendheim, nr 129 NY 1 år 

SAK H. Diskusjon og innspill til styret 
Styret vil informere om løpende saker og vil gjerne ha innspill til sitt videre arbeid. Gode forslag og ideer 
ønskes!  

 

Vel møtt til årsmøte! 
Styret 

 

SETT AV 9. MAI TIL 
DUGNAD! 

 
MER INFO PÅ 

HJEMMESIDEN 


