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 Årsmøtet 2013!
Dagsorden for årsmøtet 
!
1. Velkomst – innledning 
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å godkjenne referatet 
3. Konstituering av årsmøte og godkjenning av innkalling/sakspapirer 
4. Årsmelding for Skillebekk Vel 2012     
5. Resultat 2012 og budsjett 2013 for Skillebekk Vel  
6. Årsmelding Solstua barnehage 

Resultat 2012 og budsjett 2013 (leveres ut på møte) 
7. Regnskap og balanse 2012 for Grendehuset (leveres ut på møte) 
8. Saker til Årsmøtet 
9. Eventuelt – ”Ordet er fritt” 
10. Valg, jfr Valgkomiteens innstilling !!
Tilstede:  stemmeberettigede, derav 2 styremedlemmer. 

!
1. Innledning 
Fredrik ønsket alle velkommen. !!
2. Valg av møteleder og referent 
Møteleder: Fredrik Håve  
Referent: Christine Holmen 
2 som skal godkjenne referatet:  
1. Gunnar Høiås 
2. Remi Bjerknes !!
3. Godkjenning av innkalling/sakspapirer 
 Godkjent. Det ble fremmet et ønske om at årsmøte holdes innenfor tidsfristen 

neste år, som i henhold til forskriftene er før 1. april. !
4. Årsmelding Skillebekk Vel 

Det ble kommentert at vi bør infomere bedre i forkant av julegrantenning neste 
år. Det var dessverre noen som ikke hadde fått dette med seg, men det ble 
opplyst om at dette er fast første søndag i advent hvert år. !
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Medlemstall 
Våre medlemstall er fortsatt synkende. Da dette ser ut til å være et gjentagende 
tema, ble dette en vel diskutert sak på årsmøtet. Vi diskuterte tiltak, aktiviteter 
og problemer rundt lave medlemstall. Det ble poengtert at medlemmene ønsker et 
mer aktivt styre fremover. Styret har en viktig rolle ovenfor Kommunen. En 
engasjert og samlet Velforening står sterkere i saker. !
Styret har planer om å kommuniser på disse platformene i året som kommer. 
- Facebook 
- Nyhetsbrev 
- Mail 
- Arrangementer på Grendehuset. Invitere til kurs og underholdning. !
Innspill vedr. 60+ gruppa 
- Det ble foreslått at 60+ gir informasjon om arrangementer og aktiviteter til 
Styret. Som så sørger for å markedsføre dette på våre Facebook sider. Gunnar 
Høiås går inn i styret i Skillebekk Vel og vil være et godt bindeledd mellom de to 
gruppene. Dette vil være med på å styrke kommunikasjon og samarbeid fremover. 
Det er ønskelig at informasjon om 60+ sine aktiviter blir lagt ved dokumentene til 
neste årsmøte. Dette er viktig for rekrutteringen av nye medlemmer. !
Snegledugnad 
Det er et felles ønske om at det gjennomføres en bred snegledugnad. !
- Ønske om rabattavtaler for medlemmene. Sjekke om man kan inngå samarbeid 

med trygghetsalarmer og andre interessante aktører. !
- Ønske om avfallsbøtter fra kommunen for hundeavføring ta kontakt med 

Kommunen angåenge søplekasse på toppen. !
- Sjekke tilstand på bord og krakker på lekeplassene. !
- Hente inn pris på gressklipping av ballplassen (Evt. kan Pål L. utføre jobben?) !

5. Resultat og budsjett  
1. Resultat og balanse 2012 ble godkjent av årsmøtet. 
2. Budsjett for 2013 ble vedtatt av årsmøtet. 
!
!
6. Årsmelding for Solstua Barnehage 
Resultat 2012 og budsjett 2013 for Solstua barnehage ble godkjent av årsmøtet.  !!
7. Resultat 2012 og budsjett 2013 for Grendehuset 
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Resultat 2012 og budsjett 2013 for Grendehuset ble godkjent av årsmøtet.  !
!
8. Saker til årsmøtet 
Styret har fremmet følgende forslag til endring av ”Vedtekter for Skillebekk Vel” !
§ 2 Medlemskap 
Forslag 1: 
”…Medlemskapet gjelder for hele husstanden, dog slik at hver husstand ved  
avstemminger har to stemmer. 
endres til: 
”…Medlemskapet gjelder husstanden, uavhengig av størrelse og har rett til to 

stemmer ved avstemminger.” !
Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. !!
Forslag 2: 
”Velforeningens område avgrenses som vist på kartvedlegg, datert 29.nov  
1982.” 
endres til; 
”Velforeningens område avgrenses som vist på kartvedlegg, datert mars  
2013.” !
Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. !
!
§ 4 Styret 
Forslag 1: 
Legge til etter dagens punkt; 
”Velforening er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og 

begrenset ansvar for gjeld. Fullmakt til å signere har leder og et styremedlem i 
fellesskap.” !

Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. !
Annet 
Vedtektene legges ut på Skillebekk Vels nettside (www.skillebekkvel.no). Annet 
materiell vil også i størst mulig grad bli lagt ut på nettsiden. Medlemmene oppfordres 
derfor til å slå opp på nettsiden vår for mer utfyllende informasjon. !
9. Valgkomiteens innstilling 2013 
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Innstilling fra valgkomiteen er vedtatt av årsmøtet med følgende endring: !
Veikomiteen og Juletrefestkomiteen har ønske om å få inn noen nye krefter. 
Vennligst ta kontakt om du er interessert. !!!
Valg 2013 !
Funksjon Valgår Navn Adresse

Styret:

Leder 2014 Christine Holmen Gamle Trondheimsvei 35

Nestleder 2013 Bendiks Vik Tjernslia 43

Kasserer 2014 Fredrik Håve Holumbakken 8b

Grendehusansvarlig 2013 Remi Bjerknes Tjernslia 46

Sekretær 2013 Åshild Jørgensen Holumskogen 26

Varamedlem 2014 Gunnar Høiås Tjernslia 1

Revisjonskomite

Medlem 2014 Barbro Fekene Gamle Trondheimsvei 29

Medlem 2013 Øystein Godøy Stikkveien 8b

Valgkomité:

Medlem 2014

Medlem 2013 Stine Horn Ospelia 20

Juletrefestkomité: Velges ikke av årsmøtet

Knut Lyngby Gamle Trondheimsvei 29

Synnøve Karstensen Stikkveien 16

Fredrik Håve Holumbakken 8B

Veikomité: Velges ikke av årsmøtet

Leif Olav Alnes Holumskogen 21

Remi Bjerknes Tjernslia 46
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!
!
Årsmøte godkjenner at styret utpeker en til valgkomitee i løpet av året. !
Gjennomlest og godkjent av: !

!

Kjell Jemtland Tjernslia 44
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