Protokoll Årsmøte Stokkanhaugen Velforening 2012
Årsmøte i Stokkanhaugen Velforening ble avholdt i Brundal barneskoles lokaler, torsdag
24.mai, kl 1900- 2115. Tilstede var til sammen 17 medlemmer i velforeningen.
Til behandling for årsmøtet forelå følgende saker:
SAK A. Valg av møteleder og referent
Innkalling ble godkjent og Torstein Dahl ble valgt til møteleder, Anne K. Simonsen til
referent.
SAK B: Årsberetning, regnskap og revisors rapport
Årsberetning for 2011 ble gjennomgått med følgene punkter:
 Lekeplasser
 Friarealer
 Parkering
 Tiltak av trivselsmessig karakter
 Saker hittil 2012
Regnskap 2011
Regnskap for 2011 ble gjennomgått på årsmøtet. Resultatet for 2011 var kr 150.000,Velforenings årsregnskap ble godkjent av årsmøtet
SAK C. Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag fra velforeningens medlemmer.
Styrets forslag :
1. Velforeningen er eier av forskjellige veier, veibelysning og vann og
avløpsledninger. Utbedring og vedlikehold av disse krever betydelig
kostnad. Det er i dag ikke avsatt midler til dette. Store investeringer vil da
måtte finansieres gjennom lån og eller engangsinnbetaling fra medlemmene.
Ved avsetning av midler øremerket til dette vil et evt. lånebehov bli mindre.
Styret foreslår at kr 100.000,- av årets overskudd avsettes til dette formål.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
2. Det har i de siste årene vært ganske mange arbeids- og tidskrevende oppgaver
for styret. Den største belastningen faller på styrets leder og kasserer som i
større grad enn andre medlemmer må bruke fritiden sin på disse oppgavene.
Styret foreslår at styrets leder og kasserer blir fritatt for innbetaling av
årskontingent.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

3. Kontingenten for 2012 foreslås økt til kr 2.500,- pr medlem med forfall juni
2012. Økningen i sin helhet til sammen ca kr 50.000,- vil gå til avsetning av
fremtidig investering i infrastruktur (veier, veibelysning og vann og
avløpsledninger).
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
SAK D. Budsjett og kontingent
Forslag til budsjett for 2012 gjennomgått, kontingent økning for 2012, 2.500,- vedtatt i
punkt C, er lagt inn i budsjettet.
Kontingenten for 2012 foreslås økt til kr. 2.500,- pr. medlem med forfall i juni 2012.
Velforenings budsjett 2012 ble godkjent av årsmøtet
SAK E. Valg av styre
Valgkomiteens innstilling:
Torstein Dahl, nr. 88
Leder
Hans H. Hjertaker, nr 102
NY
Frode F. Gjøstøl, nr 100
NY
Margrethe Taule, nr. 73
NY
Alle kandidater har sagt seg villige til å stille.
Ikke på valg:
Ingvild Rønning, nr 168
Ida Margaretha Aglen, nr 191
Martin Gimmestad, nr. 156

Kasserer
Friområder
Friområder

1 år
2 år
2 år
2 år

1 år
1 år
1 år

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning enstemmig vedtatt av årsmøtet
SAK F. Valg av revisor
Valgkomiteen ønsker å fremstille følgende innstilling til revisor:
Anna Vejmola, nr. 46
Gjenvalg

1 år

Valgkomiteens innstilling til revisor enstemmig vedtatt av årsmøtet

SAK G. Valg av valgkomite
Valgkomiteen ønsker å fremstille følgende innstilling til ny valgkomité:
Øystein Amundsen, nr 7
NY
Knut Grøn, nr 115
1 år
Erik Ingebrigtsen nr 58
NY
Valgkomiteens innstilling til valgkomite enstemmig vedtatt av årsmøtet

SAK H. Diskusjon og innspill til styret
Innspill fra et av medlemmene om at antall saker som behandles av styret gjennom året noteres
i årsberetning.
Enighet i styret at dette kan gjennomføres i de fremtidige årsberetningene.
Videre ble deponert hageavfall ved ballplassen diskutert.
Enighet på møtet at styret setter i gang tiltak for å få fjernet dette.

Det ble lagt frem forslag om å ta kontakt med NTNU om leie av liten «driftsbygning» ved
barnehagen til bruk ved arrangementer, årsmøter, et slags «grendahus» for Stokkanhaugen
Velforenings medlemmer. Forslaget ble diskutert.
Årsmøtet ble enig om at styret vurderer om dette kan være aktuelt å fremme som sak til
neste årsmøte. Evt. kan «ildsjelder» i medlemsmassen utrede dette og fremlegge egen sak til
neste årsmøte.

