ÅRSMØTE I GRÅSJØEN VELFORENING
Lørdag 15 april 2017
Årsmøte ble avhold i etterkant av det tradisjonelle påskeskirennet på Stormyra iht.
innkallingen.
Styret i Velforeningen var representert ved:
Styrets leder
Vibeke Hveberg
Nestleder
Sigbjørn Solvin
Kasserer
Kai Soot
Styremedlem
Sindre Bårdseng
Styremedlem
Freddy Antonsen

119
74
110
17
113

Årsmøte ble innledet av styreleder Hveberg, med en påskjønnelse av løypekjører Bjørn
Fjellmo for hans utmerkete innsats i sesongen 2016/2017.
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling/dagsorden.
Godkjent uten kommentarer.
2. Valg av referent
Vormdal, hytte 115.
3. Valg av tellekorps og underskrivere av protokoll
Slagsvold, hytte 8 og Linstad hytte 14.
4. Opptelling av stemmeberettigende hytteeiere
31 hytteeiere var møtt opp, i tillegg ble det fremlagt 18 fullmakter – totalt 49
stemmer.
5. Årsberetning
Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer (se vedlegg til innkallingen for
detaljer).
6. Regnskap
Kasserer presiserte at forrige års regnskap ikke ble godkjent av årsmøte, slik at dette
regnskapet også dekker den perioden. Regnskapet for 2015 og 2016 ble godkjent
uten kommentarer.
Det ble opplyst om at 4 hytter ikke hadde betalt årskontingent og anmodet om at
den enkelte tar ansvar for å betale iht. tidsfrist.
Det ble oppfordret til at alle bidrar til å holde styrets email adresseliste oppdatert,
for i kvalitetssikre distribusjonen av informasjon. Styret forsikret om at de som ikke
har email, vil får tilsend informasjon pr post.
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7. Saker til avstemning
a. Endring av vedtekter.
Det ble noe diskusjon rundt kravet om 2/3 flertall for vedtektsendringer og
fastsetting av årskontigent. Videre ble det stilt spørsmål om bakgrunn for
reguleringen av antall fullmakter en enkelt hytteeier kan bemyndiges med.
Det ble stemmet over styrets forslag til nye vedtekter, med følgende
endringer:
 Under § 4 punkt g. endres tekst til: Godkjenning budsjett for neste år.
 Under § 4 punkt fjernes setningen: Kun en fullmakt pr fremmøtte
medlem.
med følgende resultat:
Håndsopprekning: 27 JA – 4 NEI
Fullmakter:
8 JA – 10 NEI
De nye vedtektene ble godkjent med 35 stemmer for og 14 i mot.
b. Opprustning av vei.
Det ble uttrykk noe misnøye med at felt 1 skal være med på å dekke vei
kostnader i felt 2. Et klart flertall i årsmøte uttrykte støtte av styrets forslag
om felles forvaltning av veinettene i felt 1 og felt 2 med følgende
stemmeresultat:
Håndsopprekning: 25 JA – 1 NEI
Fullmakter:
14 JA – 4 NEI
Blanke:
5
Styrets forslag ble vedtatt med 39 stemmer for og 5 i mot og 5 blanke.
c. Finansiering av opprustningstiltak av veinettet.
Fordelingen av stemmer for henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2 ble slik:
Alt.1
Håndsopprekning: 15 JA
Fullmakter:
6 JA
Alt.2
Håndsopprekning: 12 JA
Fullmakter:
11 JA
Alternativ 2 for finansiering ble vedtatt med 23 stemmer over 21 stemmer til
alternativ 1. Det var 5 blanke stemmer.
8. Overføring av driftsansvaret for veinettet til Hanestad/Nyseterveien.
Styret redegjorde for rasjonale bak en eventuell overføring av vedlikehold av
veinettene i felt 1 og felt 2. Det ble fremhevet at det mest sannsynlig er både
økonomisk og mest praktisk å overføre driftsansvaret til en mer profesjonell aktør.
Et klart flertall i årsmøte stemte for at styret skal fortsette utredningen av en mulig
overføring av driftsansvaret.
Velforeningen vil holdes informert om fremdriften i dette arbeidet.
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9. Valg
Valgkomiténs innstilling ble i sin helhet godkjent ved akklamasjon, og styrets
sammensetning blir da:
Styret:
Styrets leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Vibeke Hveberg
Sigbjørn Solvin
Kai Soot
Freddy Antonsen
Sindre Bårdseng

119
74
110
113
17

Ikke på valg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Varamedlemmer:

Børge Hedeman Larsen
Frank Randen

42
26

Ikke på valg
Ny

Revisorer:

Rune Kollstrøm
Lars Erik Aamodt

69
63

Gjenvalg
Gjenvalg

Valgkomite:

Harald Hellum
Svein Hansen

67
50

Ikke på valg
Ny

Med dette ble et – som vanlig – kaldt årsmøte formelt avsluttet.

Info:
Etter uttrekning blant deltakerne i årets påskeskirenn, skal hyttene 115 og 116
sammen med hytte 32 arrangere rennet i 2018.

---sign---Tor Ole Vormdal
(referent)

Underskrivelse av protokollen:
Referat godkjennes.

----sign--Marit Lindstad

----sign----Tore Slagsvold
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