Referat fra Solbergstrand Vels årsmøte 2018
30. juni 2018 kl. 14:00 i båthuset, Børrebråten
44 fremmøtte medlemmer

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.
Tom Coles og Tore Bye ble valgt til å signere protokollen.
3. Godkjenning av referat fra årsmøte 2017
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 ingen endring av årskontingenten. Det betyr at årskontingenten fortsetter
å være kr 2 500 pr medlem, men at de som betaler innen forfall får en hurtigsvarrabatt og
betaler kr 2.000 pr medlem.
Forslaget ble vedtatt
7. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til saker for årsmøtet.
8. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisor
Navn
Per Arne Skjæveland
Trude Isaksen
Per Ivar Johannessen
Asle Firing
Per Karsten Olsen
Trygve Harvei
Knut Gulbrandsen
Dag Johansen

Funksjon
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Revisor
Revisor

Valg
Ikke på valg, (valgt for 2 år i 2017)
Gjenvalg (2 år)
Gjenvalg (2 år)
Gjenvalg (2 år)
Ikke på valg, (valgt for 2 år i 2017)
Gjenvalg (2 år)
Gjenvalg (2 år)
Gjenvalg (2 år)
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9. Styrets nominasjon til valgkomite
Espen Johannessen, Arne Olsen og Gunnar Hovden (gjenvalg).
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. Informasjon om Solbergstrand Driftsselskap AS (SD)
Styreleder informerte om SD og fra generalforsamling som ble gjennomført 8. juni 2018.
Selskapet har hatt 100% oppetid siste år, og årsregnskapet viser et overskudd før
avskrivning på kr 5 230.
Selskapets skattemelding ble sendt inn innen fristen.
12 Diverse.
Katter
Så langt er 40 katter er så langt fanget, kastrert og vaksinert i regi av Arbeidsgruppen for
kattevelferd.
Torild Knutsen, Karl Sagas vei 15 solgte og vil selge lodd for å finansiere videre arbeid. For
dem som ønsker å gi en donasjon, er bankkontoen: 4516 30 41204.
Postkasser
Asle Firing orienterte om postkasser og aviser.
For de som ikke har egne postkasser anbefales det å oppgi ønsket felleskasse som
leveringsadresse for aviser (kasse 1,2 eller 3). Videre anbefales det sterkt å bruke
hjemmeadresse som faktura-adresse for å unngå at fakturaer / purringer blir
liggende uavhentet i felleskassen for post på øvre parkeringsplass.
Utsikt/vegetasjon
Flere medlemmer etterlyser bedre rydding av vegetasjon både langs veier og hos naboer for
å opprettholde tilstrekkelig utsikt.
Styret vil sende et eget informasjonsskriv om dette.
Plakater/invitasjoner
Det henstilles om at de som henger opp plakater/invitasjoner på fellesarealer sørger for at
disse fjernes etter bruk.
Strøing av veier
Strøkasser vil bli etterfylt, og styret vil undersøke kostnaden for å få strødd veiene samtidig
som de brøytes.
Det ble også anbefalt at de som noen har spesielle behov er å inngå en privat avtale med
Karl Kristian Raanaas om strøing.

2

Solbergstrand Driftsselskap – «ny runde»
Styret i Solbergstrand Vel er generalforsamling for SNA. Denne organiseringen ønsker styret
å videreføre frem til den dagen SD skal overta eierskap og drift av Solbergstrand Søndre
Vann og Avløp, noe som vil skje om noen år. Begrunnelsen for foreløpig å beholde dagens
organisering er at SD er en meget liten virksomhet og man ønsker en liten og rasjonell
organisering. Driften av SD fullfinansieres i dag av alle bebygde eiendommer i tidligere SNAs
område og vil ikke belaste de øvrige medlemmene i Solbergstrand vel.

Solbergstrand 30. juni 2018
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