Møtereferat
Tidspunkt: onsdag 28.05.14 kl. 18.00-20.00
Sted: Brundalen skole, personalrommet
Tilstede: Medlemmer fra nr. 171, 37, 107, 154, 15, 158, 83, 71, 56, 88, 73, 106
Kopi: Legges på velforeningen sine hjemmesider
Referent: Margrethe Taule

Møtereferat fra årsmøte i Stokkanhaugen velforening 28.05.14.
Sak

A

B

Tiltak
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent av
årsmøtet.
Valg av møteleder og referent
Styrets forslag var:
Møteleder: Torstein Dahl
Referent: Margrethe Taule
Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til forslaget.
Årsberetning, regnskap og revisors rapport
Torstein gjennomgikk årsberetningen.
Styret har i perioden hatt 2 styremøter i tillegg til årsmøte,11
saker er behandlet på styremøtene, i tillegg fortløpende saker
pr. mail. Hovedsakene i perioden har omhandlet:
- Vedlikehold/hovedettersyn av lekeplassene.
- Montert skaterampe, men denne ble ødelagt under
”Ivar”
- Friareal og geiter/sauer/hest.
- Satt opp ny redskapsbu
- Satt ut rottegift i noen kummer.
- Veier og parkering.
- Byttet leverandør av snømåking. Ny avtale med Sagøy
Brøyteservice.
- Tiltak av trivselsmessig karakter. St.Hans feiring.
Torstein gjennomgikk regnskapet for 2013 og revisors
rapport, ingen merknader fra revisor
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Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2013.
Innkomne forslag og styrets forslag
Innkomne forslag –
1) Solveig Engesvold nr. 92
Fjerning/alternativer til utplassering av blomsterurner i
veibanen for å hindre gjennomgangstrafikk.
Beboer opplever at blomsterurnen utgjør en sikkerhetsrisiko
da beboer må rygge store deler av veien og faren for at en kan
rygge på noen blir stor da det er uoversiktlig. Ønsker
blomsterurnen plassert lengre opp i veien eller alternativ
fartsdump.
Vedtak: Forlag om å flytte blomsterurnen til mellom 94 og 96
- styret får fullmakt til å arbeide videre med saken.
Styrets forslag
1) Medlemmene i velforeningens styre fritas for
årskontingent
Vedtak: Årsmøtet vedtar at medlemmene i velforeningens
styre fritas for årskontingent
2) Kr. 50 000,- av årets kontingent går til avsetning for
fremtidig investering i infrastruktur (veier, veibelysning og
vann og avløpsrør).

D

Vedtak: Årsmøtet vedtok at kr. 50 000,- av årets kontingent
går til avsetning for fremtidig investering i infrastruktur.
Budsjett 2014
Med utgangspunkt i fjorårets budsjett og regnskap foreslås
budsjett for 2014.
Vedtak: Det foreslåtte budsjettet for 2014 ble vedtatt.
Kontingenten for 2014 foreslås uforandret kr. 2500,- pr.
medlem med forfall i juni 2014
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Vedtak: Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2014 settes til
kr. 2500,- pr. medlem.
Valg av styre
Leder og tre styremedlemmer er på valg.
Valgkomiteen la fram følgende innstilling:
Torstein Dahl, nr. 88
Leder
1 år
Margrethe Taule, nr. 73
Styremedlem 2 år
Theresa Bøllmann, nr. 158 NY
2 år
Ketil Pettersen, nr. 83
NY
2 år
Silje Skogvold, nr. 15 (ikke på valg, et år igjen).
Hege Andersen, nr. 149 (ikke på valg, et år igjen).
Jens E. Danielsen, nr. 56 (ikke på valg, et år igjen).
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Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt.
Torstein Dahl, nr. 88 er valgt til leder for 1 år.
Margrethe Taule, nr. 73 er valgt til styremedlem for 2 år
Teresa Bøllmann, nr. 158 er valgt til styremedlem for 2 år
Ketil Pettersen, nr. 83 er valgt til styremedlem for 2 år
Valg av revisor
Valgkomiteen la fram følgende innstilling til revisor:
Anna Gulla, nr. 46 1 år
Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt.
Anna Gulla er valgt til revisor for 1 år
Valg av valgkomité
Valgkomitéen la fram følgende innstilling til ny valgkomité:
Ingvild Rønning, nr. 168 (ikke på valg –ett år igjen)
Hans H. Hjertaker, nr. 102 NY
Frode F. Gjøstøl, nr. 171 NY
Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt.
Ingvild Rønning, nr. 168 (ett år igjen)
Hans H. Hjertaker, nr. 103 er valgt til medlem i valgkomitéen
for 2 år
Frode F. Gjøstøl, nr. 171 er valgt til medlem i valgkomitéen
for 2 år
Diskusjon og innspill til styret
- Ønske om flere hageavfallsinnsamlinger i løpet av
vår/sommer for å hindre at avfall kastes på plasser der
det ikke skal kastes. Spesiell utfordringer med
hageplanteavfall som skaper problem når de kastes i
naturen.
- Spørsmål om omregulering av snuplass til
parkeringsplasser på sørsiden av feltet. Beboere har
observert at behovet ikke synes å være til stede der og
flere parkeringsplasser vil hindre biler å snu. Det har
vært lite diskusjon om parkeringsplasser den siste
tiden. Styret tar signalene med seg i videre arbeidet
med saken.
- Tyveri av sykler – hva gjøres? Oppfordring til
politianmeldelse, snakk med leietakere og ungdommer
og følg med.
Årsmøtet takket Hans og Frode for innsatsen i styret.

Stokkanhaugen 28.05.14
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