Tidspunkt: Tirsdag 6.6.2017 kl. 18.00-19.30
Sted: Brundalen skole, personalrommet.
Tilstede: Medlemmer fra nr.61, nr 56, nr 80, nr 158, nr 83, nr29, nr 122 og nr 102.
Kopi: Legges på velforeningen sine hjemmesider
Referent: Grete Hjertaker

Møtereferat fra årsmøte i Stokkanhaugen velforening 6. juni 2017
Sak

A

B

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent av
årsmøtet.
Valg av møteleder og referent
Styrets forslag var:
Møteleder: Jens Danielsen
Referent: Grete Hjertaker
Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til forslaget.
Årsberetning, regnskap og revisors rapport
Jens gjennomgikk årsberetningen.
Styret har i perioden bestått av:
Jens E. Danielsen, nr. 56 Leder
Martin Føre, nr 80
Kasserer
Theresa Bøllmann, nr. 158 Styremedlem
Ketil Pettersen, nr. 83
Styremedlem
Camilla Ravlo, nr. 29
Styremedlem
Frode Aasgård, nr 122
Styremedlem
Grete Hjertaker, nr 102
Styremedlem
Styret har i perioden hatt 5 styremøter ut over årsmøte. I
tillegg har styret behandlet fortløpende saker pr. mail.
Hovedsakene i perioden har omhandlet:
-

Vedlikehold/ hoved ettersyn av lekeplassene.

Ansvarlig

Frist

-

Friareal og geiter/sauer.

-

Veier og parkering (gjennomført tilbakemelding via
mail fra beboerne ang. parkeringssituasjonen).

-

Serviceavtale inngått med Boss AS for utsetting av gift
i våre kummer for å holde populasjonen av skadedyr
(rotter) på et normalt nivå er videreført.

-

Sørget for spyling av sandfang, samarbeidet forsetter
med Kjeldsberg Transport AS.

-

Styret er godt fornøyd med jobben Sagøy
Brøyteservice AS har gjort og avtalen ønskes
videreført.

-

Innkjøp av bilhenger for utlån og geitehold.

-

Opprettet og driftet bookingkalender for bruk av
gapahuk, samt systematisk rydding og tilsyn der.
Gapahuk skal beises ved anledning.

-

Tiltak av trivselsmessig karakter – Sankthans feiring
og felles geiteflyttinger. Flott Santa Lucia/ nissetog
feiring ved gapahuken. Samt to lørdagsturer til
Estenstadhytta.

-

Styret har også åpnet opp for bærbusker på
fellesområdet (se Haugnytt nr.1 2017).

Styret

Styret venter på rapport fra revisor.
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskap for 2016

C

Martin gikk igjennom budsjett for 2017
Innkomne forslag og styrets forslag
Innkomne forslag
- Meldt inn at beboere er bekymret for farlige
situasjoner rundt bilparkering ved akebakken ved
Stokkanhaugen til Estenstadmarka. (Kommunal
grunn). Styret anbefaler vedkommende å melde saken
til kommunen.
- Kommet inn saker fra ikke-medlem i Stokkanhaugen
Velforening. Vedkommende får svar på mail.
Styrets forslag
- Styret foreslår en justering av vedtektene for
velforeningen. Mer informasjon kommer til høsten.

Styret

Styret

Høst

D

Budsjett 2017
Med utgangspunkt i fjorårets budsjett og regnskap foreslås
budsjett for 2017.
Vedtak: Det foreslåtte budsjettet for 2017 ble vedtatt.
Vedtak: Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2017 settes til
kr. 3000,- pr. medlem.

E

Valg av styre
Valgkomiteen la fram følgende innstilling:
Frode Aasgård, nr 22, leder
Camilla Ravlo, nr 29
Martin Føre, nr 80
Astrid Fasting, nr 61
Ikke på valg:
Theresa Bøllmann, nr 158
Ketil Pettersen, nr 83
Grete Hjertaker, nr. 102

gjenvalg 2 år
gjenvalg 2 år
gjenvalg 2 år
ny, 2 år
1 år
1 år
1 år

Vedtak: Forslagene fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
F

G

H

Valg av revisor
Det jobbes med å finne ny revisor, da Anna Gulla ikke ønsker
å fortsette.
Valg av valgkomité
Valgkomitéen la fram følgende innstilling til ny valgkomité:
Jens Danielsen, leder, 2 år
Ikke på valg:
Margrete Taule, 1 år
Vedtak: Forslaget fra valgkomitéen ble enstemmig vedtatt
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.
Til Info: Det er funnet utstyr på friområdene der små barn
ferdes, som kan stamme fra rusbruk.
Årsmøtet takket Jens for innsatsen i styret.

Stokkanhaugen 6.6.2017
Grete Hjertaker (referent)

Valgkomitéen

