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DAGSORDEN 

A. Valg av møteleder og referent 

B. Årsberetning, regnskap og revisors rapport 

C. Innkomne forslag.  

Styrets 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.  

 

 

MER INFORMASJON VEDR ÅRSMØTET FINNER DU PÅ VÅR HJEMMESIDE.   

SE WWW.STOKKANHAUGEN.NO  

 

 

 

http://www.stokkanhaugen.no/


 

 

SAK B. Årsberetning, regnskap og revisors rapport 

Årsberetning 2013 
 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Leder Torstein Dahl nr. 88 

Sekretær Margrethe Taule nr. 73 

Kasserer Jens Ensted Danielsen nr. 56  

Styremedlem Silje Skogvold nr 15 

Styremedlem Hege Bie Andersen nr 149 

Styremedlem Frode F. Gjøstøl nr. 100 

Styremedlem Hans H. Hjertaker nr. 102 

 

Årsberetning Årsberetning 2013 

Stokkanhaugen Velforenings formål er å forestå driften av fellesområder (lekeplasser, veier, gatelys, 

fellesledninger og lignende) som eies av velforeningen og gjennomføre tiltak av trivselsmessig karakter.   

Årsregnskapet viser at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.   

 

Det er blitt avholdt 2 styremøter i tillegg til årsmøte.  11 saker har blitt behandlet på styremøtene i tillegg 

til at løpende problemstillinger er blitt tatt opp og besluttet mellom berammede styremøter   

 

Lekeplasser                                                                                                                                                                                                                                       

Etter større utskiftninger og oppgraderinger i 2010 ble 2011 og 2012 år uten større investeringer.  I 2013 

ble det brukt noe mer enn de foregående år.  Det ble også dette året utført hovedettersyn på alle våre 

lekeplasser av eksternt firma. 

   

Dette resulterte i en rapport hvor det ble påpekt mangler av forskjellig alvorlighetsgrad.  Styret er av den 

formening at alle anbefalte tiltak i nevnte rapport er gjennomført.   

 

Som et tilbud til ungdom på haugen ble det bestilt og montert en skaterampe plassert nord på haugen, ikke 

langt fra bålplassen.  Beklageligvis ble denne ødelagt i ekstremværet i desember.  Kostnaden for 

velforeningen ble marginal da selve rampen ble finansiert gjennom eksterne tilskudds ordninger.   

 

Friarealer                                                                                                                                                   

Geiter og sauehold i sommerhalvåret er en ressurskrevende aktivitet for styret, men erfaringen er at dette 

er noe som blir verdsatt av haugens beboere. Også i 2013 har vi vært heldige og ikke hatt større utgifter til 

veterinær eller annet i tilknytning til denne aktiviteten.   

 

Det er satt opp en permanent redskapsbod ved ballplassen.  Denne ble ferdigsstilt og er i bruk.        

 

Serviceavtale inngått med Boss AS for utsetting av gift i våre kummer for å holde populasjonen av 

skadedyr (rotter) på et normalt nivå videreføres.   

    

Veier og parkering                                                                                                                                                                                                                                                     



Forespørsel er inne til Trondheim kommune om omregulering av område sør på haugen for inntil 10 

p-plasser  

 

Erfaringen med montering av 3 mobile fartsdumper på de mest utsatte områdene på haugen var god og 

videreføres. 

 

Graver AS valgte uten forvarsel å si opp avtalen om vintervedlikehold.  Dette ble gjort kjent for styret i 

september.  Det ble en utfordrende oppgave å skaffe ny leverandør på relativt kort varsel.  Det ble likevel 

i oktober inngått ny avtale med Sagøy Brøyteservice, årlig fastpris avtale ca 25% lavere enn budsjett for 

2013.        

 

Styret er relativt godt fornøyd med jobben Sagøy Brøyteservice har gjort, vi har registrert at ikke alle deler 

den oppfatningen og det vil bli tatt med inn i evalueringen av første sesong i dialogen med Sagøy.   

 

Tiltak av trivselsmessig karakter                                                                                                                                                         

Det ble arrangert felles sankthans feiring med bålbrenning tilrettelagt for grilling og utdeling av is til 

barna.  

 

I tillegg ble det avholdt felles geiteflytting 

 

Trondheim  01.05.2014 

 

Regnskap og budsjett vil bli lagt ut på nett og vil sammen med Revisors rapport bli fremlagt på 

årsmøtet. 

 

SAK C. Innkomne forslag og Styrets forslag 
Innkomne forslag – Solveig Engesvold nr 92  

Fjerning/alternativer til utplassering av blomsterurner i veibanen for å hindre gjennomgangstrafikk 

 

Styrets forslag  

1) Medlemmer i velforeningens styre fritas for årskontingent 

2) Kr 50.000,- av årets kontingent går til avsetning av fremtidig investering i infrastruktur (veier, 

veibelysning og vann og avløpsledninger).     

 

SAK D. Budsjett 
Kontingenten for 2013 foreslås uforandret kr. 2.500,- pr. medlem med forfall i juni 2014. 

 

SAK E. Valg av styre 
Valgkomiteens innstilling: 

Torstein Dahl, nr. 88 Leder 1 år 

Margrethe Taule, nr. 73 Gjenvalg 2 år 

Theresa Bøllmann nr 158        NY     2 år  

Ketil Pettersen nr 83 NY     2 år  

  

Alle kandidater har sagt seg villige til å stille. 



 

Ikke på valg:              
Silje Skogvold, nr 15         Styremedlem   1 år           

Hege Andersen, nr 149         Styremedlem   1 år 

Jens E. Danielsen, nr 56               Styremedlem 1 år  

Alle kandidater har sagt seg villige til å stille. 

 

SAK F. Valg av revisor 
Valgkomiteen ønsker å fremstille følgende innstilling til revisor: 

Anna Vejmola, nr. 46 Gjenvalg    1 år 

 

SAK G. Valg av valgkomité 
Valgkomiteen ønsker å fremstille følgende innstilling til ny valgkomité: 

Ingvild Rønning, nr 168 Ikke på valg  1 år 

Hans H. Hjertaker, nr 102 NY 2 år 

Frode F. Gjøstøl   NY 2 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 
 


