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REFERAT STYREMØTE GRÅSJØEN VELFORENING 09.03.2021 
  
Møtedato: 
 

09.03.2021 klokka 18 på "Teams" netttmøte (verten var Ivar) 

Tilstede: 
 

Ivar Wagle, Sigbjørn Solvin, Bjørn Jensen, Tommy Johansen, Per-
Eirik Slagsvold, Åshild Jensen (vara), Knut B. Nicolaysen (vara) 

Ikke tilstede: 
 

 

Refererent 
 

Ivar Wagle, Sigbjørn Solvin 

Neste møte: 
 

Ikke bestemt  

 
Agenda og beslutninger 
Tekst i fet type og kursiv er oppgave eier. Punktene følger nummereringen i 
møteagendaen: 

 

 

• Regnskap med revisors beretning 
• Andre saker til Årsmøtet 
• Orientering om veilaget 
• Innkomne forslag 
• Budsjett 
• Styret 21/22 
• Årsberetning 

 
Everntuelt 

- Årsmøte i veilaget – fullmakter 
- Årsmøte i veilaget orienteringer til Årsmøte 
- Annet om veg og veilag som bør med til Årsmøtet i vellet? 
- Påskeskirenn 

 

 

0.  Godkjenning og innkalling  
Godkjent av alle. Fokuset denne gangen var forberedelser til årsmøtet. 
 
Enighet om å starte med eventuelt-saken om vei, Veilaget og Årsmøtet i veilaget. 
 

E1 Veisaken, orientering fra velstyret og forestående Årsmøte i Veilaget 
- Det er sendt ut innkalling til Årsmøte i veilaget, som avholdes 20.3.  

Iflg. Sigbjørn ser det per i dag ut til at det er få som vil komme. Det er også usikkert om 
møtet kan avholdes med tanke på smittesituasjon og reising over kommunegrenser. 

 
- Åshild og andre spiller inn at mange i feltet nok ikke har nok / riktig informasjon og 

mangler et godt nok grunnlag for å ta en beslutning om de sakene som skal behandles. 
Bekymringen deles av andre i velstyret, til tross for at retningslinjer, vedtekter og 
saksforberedelser er å finne i dommen fra Jordskifteretten, tidligere informasjon utsendt 
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fra Interimstyret og sakspapirer til Årsmøtet. Det er grunn til å tro at det blant annet 
hersker usikkerhet om hvilke økonomiske konsekvenser de ulike eierandelene hver 
enkelt hytteeier har, og hva det vil innebære i direkte utgifter dersom veilaget skal ta 
opp lån i forbindelse med veioppgradering. 

-  
- Det bemerkes at oppgraderingen av veianlegget har vært utsatt i mange år og at det 

haster å komme i gang med dette arbeidet for å mer og fordyrende skade på vei.  
-  
- Det påpekes også uklarheter i forhold til om innskuddene til ‘vintervedlikehold’ også 

omfatter utbedringer etter vårløsning. Sigbjørn skal forsøke å frembringe klarhet i dette. 
-  
- Sigbjørn redegjør for hvordan kostnader fordeles ut fra antall eiendeler. Stikkveien skal 

godkjennes før de tas opp i veilaget. Det vil være forskjeller på økonomiske bidrag på 
sommer og vinter fordelt på hytteeiere og grunneiere. 

-  
- Sigbjørn forbereder et skriv som går ut i forkant av Årsmøtet i veilaget hvor det 

redgjøres for tilstanden på veien og behovet for en større oppgradering med det første. 
-  
- Ved behov forfattes det og sendes ut et ytterligere skriv om vei etter Årsmøtet i veilaget, 

men i tilstrekkelig tid før Årsmøtet i i vellet. 
 

1.  Regnskap og revisors beretning: 
- Det er etterlyst ytterligere grunnlag til revisors beretning. Tommy purrer opp denne 

saken og sender til Ivar så snart den er klar. 
 

- Saken om kontering på regnskap fremfor på bankkonto er vedtatt, og det orienteres om 
dette i Årsberetningen. 
Det gjelstår imidlertid avvikling av to bakkontoer og administrasjonsrettigheter i banken. 
Dette ligger hos tidligere regnskapsfører. Tommy purrer også opp denne saken og 
melder fra så snart det er ordnet. Innen Årsmøte. 

 
2.  Regnskap og revisors beretning 

- Det er ikke kommet inn andre saker til behandling på Årsmøtet. Strykes fra dagsorden. 
 

3.  Budsjett 
- Styre mot et budsjett som går i 0. 

 
- Vanskelig å planlegge. Ingen store nye utgifter på vei som vi kan se. Vanskelig å 

planlegge med uforutsigbarhet med tanke på overtagelsen.  
 

- Overføre midler til vannledningsoppgradering i Vestlia som ble vedtatt på Årsmøtet 2020 
til budsjett for 21. 
 

- Muligens behov for å oppjustere utgiftene til løyper noe. For tidlige å konkludere med 
tanke på hvordan vinteren forløper videre. 
 

- Ivar setter opp budsjett og legger inn med det øvrige underlaget til Årsmøtet 
 

4.  Årsberetning 
- Årsberetningen er mer eller mindre ferdig. 
- Føyer inn eventuelle punkter når budsjettet er klart. 
- Eget punkt på innkallingen med orientering om vei kommer til. 
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5.  Eventuelt 
- Skirenn: Styret innstiller om at det ikke avholdes noe skirenn i år ut fra 

smittesituasjonen. 
- Styret avklarer med Stor-Elvdal kommune om Årsmøte for øvrig kan holdes som planlagt 

ut fra smittesituasjon. I tillegg vil innkalling inneholde forbehold med mulighet for 
flytting av dato på kort varsel. 

 
 


