
Velkommen til Årsmøte i 
Skillebekk Vel 2016 

 

Dato:  Torsdag 17.mars 
Tid:   Kl. 19.00 
Sted: Grendehuset 
 
 
SAK 1:  
Skillebekk Vel ønsker å selge sin andel av Solstua barnehage AS. Styret ønsker derfor en 
vedtektsendring av §5.  Styret mener det ikke finnes den rette kompetanse og kapasitet i 
styret i Skillebekk Vel til å drifte barnehagen. Se vedlegg hvor styret forklarer saken 
nærmere. 
 
SAK 2: 
Endring av § 4 – fra 1 til 2 styremedlemmer. 
Sittende styre har stort engasjement og har lyst til å gjennomføre flere aktiviteter for 
beboerne. Vi ønsker derfor å tilføye et nytt styremedlem som kan tiltre rollen som 
arrangementsansvarlig. 
 
SAK 3: 
Oppgradering av lekeplassen ved Tjernslia. Skal det rives eller investeres?  Vi gjennomførte 
befaring på lekeplassene i 2015. Basert på tilbakemeldinger må årsmøtet ta stilling til 
lekeplassens fremtid. Vi må finne en løsning som gjør at plassen fortsatt er trygg for barna. 
 
DAGSORDEN 
Velkomst 
Innledning - Mål og visjoner for 2016 
Valg av møteleder, referent og 2 til å godkjenne referat 
Konstituering av årsmøtet og godkjenning av innkalling/sakspapirer 
Skillebekk Vel - årsmelding, regnskap 2015 og budsjett 2016 
Solstua barnehage - årsmelding, regnskap 2015 og budsjett 2016 
Grendehuset - regnskap 2015 og budsjett 2016 
Senior 60+ - årsberetning og regnskap 2015 
Saker til årsmøtet 
Valg, jfr. Valgkomiteens innstilling 
 
 
Videre sakspapirer til årsmøtet finner du under fanen dokumenter på www.skillebekkvel.no 
 
 

 
 
 

http://www.skillebekkvel.no/


Ønsker du stemmerett på årsmøtet? 
Betalt medlemskontingent for 2015 gir stemmerett på årsmøtet. Jrf. §2 Medlemskap i 
vedtektene: Medlemskapet gjelder husstanden, dog slik at hver husstand ved avstemninger 
har to stemmer. Fullmakt fra andre medlemmer godtas ikke. 
 
Medlemsåret går fra 01.04.2015 - 01.04.2016 Om du ikke har betalt enda, så har du fortsatt 
mulighet til å bli medlem. Oversikt over de som har betalt hittil i år finner du på vår 
lukkede Facebook gruppe.  
 
Kontonummer: 0530 19 84806  -  Kontingentavgift:  300,-   
NB! "Merkes med navn, e-post og adresse"  
 
 
 
 
VALG 2016 
Leder: Om du velger å bli leder for Skillebekk Vel, vil du få muligheten til å lede en 
handlekraftig og engasjert gjeng. De seneste årene har vi jobbet mye med å få på plass gode 
kommunikasjonskanaler, struktur og definering av arbeidsoppgaver.  Alt ligger til rette for 
å få gjennomført gode tiltak og aktiviteter for beboerne på Skillebekk. Oppgaver (gjøres i 
samarbeid med nestleder): Mail og telefonkontakt, informere beboerne om siste nytt og 
aktuelle saker på Facebook/hjemmeside. Dialog med kommunen, veikomiteen, Senior 60+ 
og Holum Skogen Vel. Lede styremøter og årsmøte. Lede dugnader og andre 
aktiviteter/arrangementer.  
 
Kasserer: Du trenger ikke å være regnskapsfører for å være kasserer i Skillebekk Vel, men 
basic kunnskap om regnskap kommer godt med. Du får nødvendige verktøy til å 
gjennomføre jobben. Oppgaver: Enkelt regnskap og budsjett, betale regninger, registerere 
og arkivere bilag, klargjøre regnskap for revisjonskomiteen. 
 
Arrangementsansvarlig: Dette er en nyopprettet stilling som kan formes slik du selv 
ønsker. Vi tenker at du skal ha ha ansvar for: planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver i 
forhold til: vårdugnad, snegledugnad, julegrantenning, beboerfest og utvalgte prosjekter 
m.m. Listen over arrangement blir så lang du og styret ønsker og klarer å gjennomføre. 
 
Ta kontakt med valgkomiteen:  
Erik Solberg - eriksol@me.com eller Trond Solberg - trond67@gmail.com  
Om du har lyst til å være med! 
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Vedlegg 
SAK 1: 
 

Fremtidig drift av Solstua 
 
Det ble i 2014 etablert et AS i Solstua Barnehage AS. Hver av velforeningene 
eier 50 % av aksjene. Skillebekk Vel plikter å stille med tre styremedlemmer 
hvert år i barnehagens styre. Skillebekk Vel og Holumskog velforening er 
sammen ansvarlig for drift av barnehagen.  
 
Det har til nå vært helt tilfeldig hvilken kompetanse som havner i barnehagestyret hvert år. 
I dag er det slik at styremedlemmene ikke velges ut i fra kompetanse, men ut i fra verv de 
har i de ulike velforeningene.  
 
Å drive en barnehage i 2016 er et stort ansvar som styret i Skillebekk Vel mener er utenfor 
vårt kompetanseområde. Det stilles høye krav til oss som arbeidsgiver, aksjeselskap og 
ikke minst i forhold til sikkerhet overfor barna. Vi mener de ansatte og barna bør ha en 
profesjonell arbeidsgiver som følger dette opp på best mulig måte. 
 
I prosessen har vi i tillegg vurdert om barnehagen oppfyller beboerne på Skillebekk sine 
behov. Barnehagen har per tid ingen småbarnsavdeling og tar kun inn barn som har fylt 2år. 
Det vil si at våre beboere er avhengig av en mellomløsning på ca. 1-2år, før de evt. kan søke 
barna inn på Solstua. Våre tilbakemeldinger er at mange velger andre alternativer til 
barnehage, da de ikke har mulighet til å vente så lenge. En evt. profesjonell aktør vil kunne 
ta stilling til disse utfordringene og kanskje forbedre barnehagens posisjon i markedet. 
 
Vi ønsker på bakgrunn av dette å trekke oss ut av driften i Solstua Barnehage AS og selge 
vår andel av aksjene. Dette vil ikke utgjøre noen forskjell i våre inntekter/resultat, da det 
aldri er tatt ut utbytte i Solstua Barnehage AS. 
 
Til info er vi i dialog med Holumskog velforening angående situasjonen. De ansatte i 
barnehagen er også informert i forkant. 
 
Merk! Dette gjelder kun drift av barnehagen og ikke eierskap i Grendehuset.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Skillebekk Vel 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING: 
 
§5 STYRET FOR SOLSTUA BARNEHAGE OG HOLUMSKOG  GRENDEHUS 
Foreningens styre, sammen med styret i Holum Skog Velforening, har ansvaret for å 
organisere driften av Solstua barnehage, Holum Skog Grendehus og fellesområder rundt 
Grendehuset. Solstua barnehage og Holum Skog Grendehus drives som egne  
regnskapsenheter. 
 
Velstyrene fastsetter instrukser og vedtekter for Solstua  Barnehage, Holum Skog 
Grendehus og for Styret for Solstua  barnehage og Holum Skog Grendehus. Foreningens 
styre velger blant sine medlemmer og varamedlem, til styret for Solstua barnehage og 
Holum Skog Grendehus, hvis sammensetning er regulert i vedtekten for dette styret.  
 
Velstyrene godkjenner budsjett og regnskap for Solstua barnehage og Holum Skog 
Grendehus. Revidert regnskap for Solstua barnehage og Holums Skog Grendehus legges 
fram for årsmøtet til orientering. 
 
Endres til: 
 
§5 STYRET FOR HOLUMSKOG GRENDEHUS 
Foreningens styre, sammen med styret i Holum Skog Velforening, har ansvaret for å 
organisere driften av Holum Skog Grendehus og fellesområder rundt Grendehuset. Holum 
Skog Grendehus drives som egen regnskapsenhet. 
 
Velstyrene fastsetter instrukser og vedtekter for Holum Skog Grendehus og for styret i 
Holum Skog Grendehus. Foreningens styre velger blant sine medlemmer og varamedlem, 
til styret for Holum Skog Grendehus, hvis sammensetning er regulert i vedtekten for dette 
styret.  
 
Velstyrene godkjenner budsjett og regnskap for Holum Skog Grendehus. Revidert regnskap 
for Holums Skog Grendehus legges fram for årsmøtet til orientering. 
 


