
Årsmøte i Solbergstrand Vel 2021 

Tid: 25.062021 kl 16:00, Sted: Gutua 3, Solbergstrand 
Deltakere: 
Styre: Per Arne Skjæveland, Per Karsten Olsen, Per Ivar Johannessen, Trygve 
Harvei, Asle Jørgen Firing, Jarle Frøystad. 
Referent: Karl Olav Haram 
Signere protokollen: Jonny Solbakken og Jan Fjeld 

1. Åpning 

Møtet ble satt. 

Protokoll 

2. Godkjenning av innkallingen. Valg av møteleder, referent og to til å 
signere protokollen. 

Forslag til vedtak: 

Møteleder: Per Arne Slqæveland 

Referent: Karl Olav Haram 

To til å signere protokollen: Jonny Solbakken og Jan Fjeld 

Det er kommentert at referenten ikke skal signere, derfor er ny person, Jan Fjeld, 
innkalt til møtet for å signere. 

Medlemsavstemning: 

Av 54 stemmer har 49 stemt for, og 5 stemt imot godkjenning av innkallingen. 

Innkalling godkjennes. 

3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2020 

Forslag til vedtak: 

Referatet godlqennes 

Medlemsavstemning: 

Av 54 stemmer har 49 stemt for, 3 stemt imot og 2 avstått fra å stemme. 

Referat fra årsmøte 2020 godkjennes. 

4. Årsberetning med regnskap I budsjett 

Se sak 4 i årsmøteinnkallingen. 

5. Godkjenning av regnskap I budsjett 

Forslag til vedtak: 

Ansvarsfrihet for styret 
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Medlemsavstemning: 

Av 54 stemmer har 45 stemt for, 6 stemt imot og 3 har avstått. 

Et forslag fra noen medlemmer blant de 6 motstemmene var å avholde et ekstra
ordinært årsmøte for å vedta budsjett 2021 og avsetning til Aktivtetsparken. Et 
mindretall i styret sa seg enig i dette. Et flertall mente at medlemsstemmene om 
godkjenning var viktigere, og at man i stedet avholder et informasjonsmøte om 
Solbergstrand Aktivitetspark i løpet av sommeren. 

Regnskap og budsjett ble dermed godkjent. 

6. Fastsettelse av årskontingent 

Forslag til vedtak: 

Arskontingenten for 2022 settes til kr 3 000. 

Medlemsavstemning: 

Av 54 stemmer har 42 stemt for, 11 stemt imot og en har stemt på begge beløp. 

Forslag om at kontingent for 2022 settes til kr 3 000 godkjennes. 

7. Innkomne saker 

Saken er beskrevet i punkt 7 i møteinnkallingen. 

Forslaget er å kreve ekstra veiavgift fra dem som har byggeprosjekter. 

Medlemsavstemning: 

Av 54 stemmer ønsker 6 å kreve ekstra veiavgift, 48 stemmer imot. 

Forslag om ekstra veiavgift avslås. 

Påskrift: 

Det pågår tungtrafikk i forbindelse med mellomlagring av masser og anleggs
utstyr/ maskiner på del av eiendommen til Saga Gård. Dette gjenspeiles ikke i 
velkontingenten for eiendommen. Styret vil følge opp denne saken. 

8. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisorer 

Se sak 8 i møteinnkallingen. 

Kun to i styret er på valg. Per og Per Arne. Det er ingen motkandidater. 

9. Styrets nominasjon til valgkomite 

Se sak 9 i møteinnkallingen. 

Styret har foreslått gjenvalg. Det er ingen motkandidater. 

10. Valg av styre og valgkomite 

Medlemsavstemning: 
Styre: 



Av 54 stemmer har 45 stemt for, 3 har stemt imot og 6 har avstått fra å stemme 

Valgkomiteens innstilling på Per Arne Skjæveland og Per Karsten Olsen ble 
vedtatt. 

S ret består av føl ende: 

Navn Funks"on Val 
Per Arne Sk · æveland S releder Val t for to år 

Per Karsten Olsen S remedlem Val t for to år 

T e Harvei S remedlem for 2 år i 2020 

remedlem 

remedlem 

Varamedlem 

Valgkomite: 

Av 54 stemmer har 44 stemt for, 2 har stemt imot og 8 har avstått fra å stemme. 

Styrets innstilling ble vedtatt. 

Valgkomiteen ble gjenvalgt. 

Val komiteen består av føl ende: 

Navn Funks"on Val 
o·enval 

o·enval 

Gunnar Hovden Val komite medlem o·enval 

11. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 

12. Solbergstrand Driftsselskap AS - orientering om generalforsamling 

Styret i Solbergstrand vel jobber å skille ut Solbergstrand Driftsselskap A/S fra 
Solbergstrand vel i henhold til en timeplan som blir utarbeidet. 

13. Solbergstrand Aktivitetspark- orientering om status 

Det har kommet kritikk fra medlemmer om manglende informasjon om 
etableringen av aktivitetsparken på veltomta. Dette vil det bli tatt initiativer til å 
forbedre, bl.a. ved å holde et informasjonsmøte i løpet av sommeren. 
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