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InnkaUing til arsmete i Stokkanhaugen velforening 
Dato: 
Tid: 
Sted: 

Onsdag 17 juni 2015 
k1. 1900-2100 
CSK hallene, metelokale i tilknytning til nytt tribuneanlegg 
(inngang ved siden av kiosk som vender ut mot kunstgressbanen) 

Merk sted, Brundalen skole er under ombygging og var Caste mote plass er ikke tilgjengelig. 

DAGSORDEN 
A. Valg av meteleder og referent 
B. Arsberetning, 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 valgkomite 
H. Diskusjon og innspill til styret 

Vi oppfordrer aile pa Stokkanhaugen til a komme pa drsmetet og delta i diskusjonen! 
Flere kan stille fra hver husstand, men ved avstemning har hvert medlem kun en stemme. 

MER INFORMASJON VEDR ARSMOTET FINNER DU pA V AR HJEMMESIDE. SE 
www.STOKKANHAUGEN.NO 



SAK B. Arsberetning, regnskap og revisors rapport 
Arsberetning 2013 

Styret har i perioden hatt felgende sammensetning: 
Leder Torstein Dahl nr. 88 
Sekreteer Margrethe Taule nr. 73 
Kasserer Jens Ensted Danielsen nr. 56 
Styremedlem Silje Skogvold nr 15 
Styremedlem Hege Bie Andersen nr 149 
Theresa Bollmann, nr. 158 
Ketil Pettersen, nr. 83 

Arsberetning 2014 
Stokkanhaugen Velforenings formal er a foresta driften av fellesomrader (lekeplasser, veier, gatelys, 
fellesledninger og lignende) som eies av velforeningen og gjennomfere tiltak av trivselsmessig karakter. 

Arsregnskapet viser at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 

Det er blitt avholdt 3 styremeter i tillegg til arsmete. 14 saker har blitt behandlet pa styremetene i tillegg 
til at lepende problemstillinger er blitt tatt opp og besluttet mellom berammede styremeter 

Lekeplasser 
I 2013 og 2014 har det blitt brukt noe mer enn de foregaende ar. Det ble ogsa i 2014 utfart hovedettersyn 
pa aIle yare lekeplasser av ekstemt firma. 

Dette resulterte i en rapport hvor det ble papekt mangler av forskjellig alvorlighetsgrad. Tiltak er 
iverksatt og styret er av den formening at aIle anbefalte tiltak av alvorlig karakter i nevnte rapport er 
giennomfert. Noen mindre utbedringer er i prosess. 

Skaterampe som ble edelagt av ekstremveeret i des ember 2013 vil bli erstattet. Kostnaden for 
velforeningen blir marginal da selve rampen ogsa denne gang blir finansiert gjennom eksteme tilskudds 
ordninger. Dugnad for montering gjennomferes 06/07 juni. Ungdom oppfordres til a mete opp. 

Friarealer 
Geiter og sauehold i sommerhalvaret er en ressurskrevende aktivitet for styret, men erfaringen er at dette 
er noe som blir verdsatt av haugens beboere. Ogsa i 2014 har vi veert heldige og ikke hatt sterre utgifter 
til veterineer eller annet i tilknytning til denne aktiviteten. 

Det er satt opp en ny gapahuk ved balplassen med tilherende balpanne og utstyr til denne. Erfaringene sa 
langt er at denne benyttes i stor utstrekning av haugens beboere. 

Steintrapp fra felt L til ballplassen er ferdigsstilt (over 10 ar etter at denne ble pabegynt) 

Serviceavtale inngatt med Boss AS for utsetting av gift i yare kummer for a holde populasjonen av 
skadedyr (rotter) pa et normalt niva videreferes. 



Veier og parke ring 
Erfaringen med montering av 3 mobile fartsdumper pa de mest utsatte omradene pa haugen var god og 
videreferes. 

Styret er godt forneyd medjobben Sagey Broyteservice AS har gjort, og feler at servicenivaet er vesentlig 
forbedret fra foregaende sesong. 

Styret ensker a viderefere avtalen med Sagey Breyteservice AS. 

TiItak av trivselsmessig karakter 
Det ble arrangert felles sankthans feiring med balbrenning tilrettelagt for grilling og utdeling av is til 
barna. 

I till egg ble det avholdt felles geiteflytting 

Trondheim 10.05.2015 

Regnskap og budsjett vil bli lagt ut pa nett og vil sammen med Revisors rapport bli fremlagt pa 
arsm0tet. 

SAK C. Innkomne forslag og Styrets forslag 
Innkomne forslag - Ingen 

Saker som enskes tatt opp rna meldes inn til styret vlleder fer 10.06.2015. Forslag leveres 
skriftlig pr post til: 
Stokkanhaugen velforening, postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim, merkes Arsmete. 

Innkomne forslag vii bli lagt ut pa nett i forkant av arsmotet 

Styrets forslag 
1) Kr 50.000,- av arets kontingent gar til avsetning av fremtidig investering i infrastruktur (veier, 

veibelysning og vann og avlepsledninger). 

SAK D. Budsjett 
Kontingenten for 2014 foreslas uforandret kr. 2.500,- pro medlem med forfall i august 2015. 

SAK E. Valg av styre 
Valgkomiteens innstilling: 
Jens E. Danielsen, leder 
Camilla Ravlo, nr 29 
Frode Aasgard, nr 122 
Martin F ere, nr 80 

1 ar 
NY 
NY 
NY 



Ikke pa valg: 
Theresa Bollmann, gjenvalg 
Ketil Pettersen, gjenvalg 
Margrethe Thaule, gjenvalg 

1 ar 
1 ar 
1 ar 

Aile kandidater har sagt seg villige til Ii stille. 

SAK F. Valg av revisor 
Valgkomiteen ensker a fremstille felgende innstilling til revisor: 
Anna Gulla, gjenvalg 1 ar 

SAK G. Valg av valgkomite 
Valgkomiteen ensker a fremstille felgende innstilling til ny valgkomite: 
Silje Skogvold NY 
Torstein Dahl NY 

Ikke pa vaJg: 
Hans Hjertaker, gjenvalg 
Frode F. Gj0st01, gjenvalg 

1 ar 
1 ar 

SAK H. Diskusjon og innspill til sty ret 
Styret vil informere om lepende saker og vil gjeme ha innspill til sitt videre arbeid. Gode forslag 
og ideer enskesl 

Vel matt til arsmote! 
Styret 


