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Referat fra Solbergstrand Vels årsmøte 2016 
 

25. juni 2016 kl 14:00 i båthuset, Børrebråten 
 

Antall fremmøtte medlemmer: 42 

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. 
Arne Olsen og Tom Coles ble valgt til å signere protokollen.  

3. Godkjenning av referat fra årsmøte 2015 
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.  
Styret har foreslått at årskontingenten på kr 2.000 pr medlem beholdes uforandret. Dette ble 
godkjent enstemmig. 
 

7. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisor 

Navn Funksjon Valg 
Per Arne Skjæveland Leder Ikke på valg  
Trude Isaksen Styremedlem Gjenvalg (2 år) 
Per Ivar Johannessen Styremedlem Gjenvalg (2 år) 
Asle Firing Styremedlem Gjenvalg (2 år) 
Per Karsten Olsen Styremedlem Ikke på valg  
Trygve Harvei Varamedlem Gjenvalg (2 år) 
Knut Gulbrandsen Revisor Gjenvalg (1 år) 
Dag Johansen Revisor Gjenvalg (1 år) 

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

9. Innkomne forslag 
Det var ikke mottatt noen forslag til saker til årsmøtet. 

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. 
 



2 

 

11. Diverse (informasjonssaker) 
 

Listen over ledere av de tre strandkomiteene var ufullstendig. 

Korrekt liste er som følgende: 

Strand Navn Telefon e-post 

«Sagastranda» i 
Mølleveien 

Kristian Klemp 
Kristoffersen 

981 36 074 kristian.kristoffersen@velle.no  

«Sandstranda» i 
Televeien 

Liv Anne Frøystad 934 09 369 livanne@offseason.no 

«Steinstranda» i 
Gutua 

Per K. Olsen 90 08 08 90 perkarsten@gmail.com 

Styreleder gjennomgikk oppslagstavlen og påminnelsen om forholdreglene det lønner seg å 
ta når man plutselig har fått helårs kommunalt vann og avløpsanlegg med pumpe. 

12. Eventuelt 

Om busker og trær 

Det kom ønske fra salen om at et punkt om trefelling tas med på oppslagstavlen. 

Innholdet vil være følgende:  

«Det gror godt på Solbergstrand. Dette medfører blant annet at eiendommer som tidligere 
har hatt god utsikt både til sjø og land gradvis mister denne hvis man ikke gjør noe med det. 
Styret oppfordre alle til å ta hensyn til ønsker fra naboer som gjerne vil få igjen utsikten sin. 
Vanlig kutyme er at den som ønsker utsikt får tillatelse av eieren av busker og trær, og 
deretter besørger felling, oppkapping til vedkubber og rydding. Gode naboer kan sikkert 
avtale detaljene i dette bilateralt.»  

Husk: Det er ingen fare med å ta et tre, det kommer nye! 

Om veibom 

Dette arbeidet er vanskelig i og med at noen blant grunneierne og deres familie har bestemt 
seg for å gå imot bomring.  

Styret jobber videre med saken. 

 

 
Solbergstrand 26. juni 2016 

 

 


