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1. Referat fra Solbergstrand Vels årsmøte 2011 
 

25. juni 2011 kl 14:00 i båthuset, Børrebråten 

Antall fremmøtte medlemmer 43. 

1. Åpning 
Styrets leder; Per Arne Skjæveland åpnet møtet. 

2. Godkjenning av innkallingen og valg av møteleder og referent 
Innkallingen ble godkjent. 
Per Arne Skjæveland ble valgt til møteleder. 
Karl Olav Haram ble valgt til referent. 
Hanne Thürmer og Tom Coles ble valgt til å signere protokollen.  

3. Godkjenning av referat fra årsmøte 2010 
Referatet ble godkjent. 

4. Årsberetning med regnskap /budsjett  
Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder Per Arne Skjæveland. 
Regnskap, budsjett og revisjonsrapport ble presentert. 
Det var ingen kommentar fra årsmøtet. 

5. Godkjenning av regnskap, budsjett og ansvarsfrihet for styret. 
Regnskapet er godkjent av revisor. Ingen kommentar fra årsmøtet. Styrets årsberetning og 
regnskapsrapport ble godkjent enstemmig. 

6. Fastsettelse av årskontingent.  
Ingen endring er foreslått. 
Det ble enstemmig vedtatt å fastholde årskontingenten på kr 1.600. 

7. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisor 
Møte lederen presenterte valgkomiteens innstilling 
Dette er:  

Valgkomiteen innstiller på følgende styresammensetting i perioden 2011 – 2012: 
 Styremedlemmer:    Per Arne Skjæveland  2 år (gjenvalg) 
        Asle Firing   2 år (gjenvalg) 
        Per Karsten Olsen  2 år (gjenvalg) 
         Trude Isaksen Bjelke  ikke på valg 
        Per Ivar Johannessen ikke på valg 
 
Vararepresentanter:  
                                        Trygve Harvei   ikke på valg 

Revisorer:   Knut Gulbrandsen og Dag Johansen (gjenvalg )   

8. Styrets nominasjon til valgkomite 
Espen Johannessen, Arne Olsen og Gunnar Hovden (gjenvalg) 

9. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag i forkant av møtet. 
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Gulbrandsen fremmet i møtet forslag om at styret skulle gjenoppta arbeidet med bom på 
innfartsveien etter nylig innbrudd i området. 
Lars Martinsen fremmet i møtet forslag om at det etableres et moderat styrehonorar. 
 

10. Valg av styre, revisor og valgkomite 
Ingen motkandidater ble foreslått. Samtlige innstillinger ble dermed enstemmig vedtatt. 
Styrets leder takket på vegne av alle for tilliten. 

11. Diverse (informasjonssaker) 
Det er planlagt to eller tre broer i forbindelse med oppgradering av parken rundt Ramme 
Gård. Det er ønskelig at disse ikke lar seg trafikkere med biler, slik at blindveipreget i 
området opprettholdes. 
Det var ingen andre saker under diverse. 

 
Solbergstrand 25. juni 2011 

 

 

 

Hanne Thürmer       Tom Coles  

 
 


