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Referat fra Solbergstrand Vels årsmøte 2019 
 

29. juni 2019 kl. 14:00 i båthuset, Børrebråten 

 

49 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. 
Hanne Thürmer og Tom Coles ble valgt til å signere protokollen.  

3. Godkjenning av referat fra årsmøte 2018 
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 foreslår ingen endringer på nåværende årskontingent på kr 2.500, med rabatt på 500 
kroner for alle som betaler innen fristen, beholdes. Feriehjemmene og NIVA får en til-
svarende kontingentmodell. 
Forslaget ble vedtatt 

7. Innkomne forslag 
Det var ikke mottatt noen saker til årsmøtet innen fristen. 

8. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisor 
Navn Funksjon Valg 
Per Arne Skjæveland Leder Gjenvalg (2 år) 
Trude Isaksen Styremedlem Ikke på valg  
Per Ivar Johannessen Styremedlem Ikke på valg  
Asle Firing Styremedlem Ikke på valg  
Per Karsten Olsen Styremedlem Gjenvalg (2 år) 
Trygve Harvei Varamedlem Ikke på valg  
Knut Gulbrandsen Revisor Ikke på valg 
Dag Johansen Revisor Ikke på valg 
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9. Styrets nominasjon til valgkomite 
Espen Johannessen, Arne Olsen og Gunnar Hovden ble gjenvalgt. 

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. Eventuelt 

• Det ble orientert om styrets arbeid basert på innspill fra medlemmer om mulighet for å 
få lagt fibernett på Solbergstrand. Styret vil arbeide videre med formål å legge frem et 
forslag til neste årsmøte. 

• Styret orienterte om gjeldende brøyteavtale. Det vil bli økt strøing fra og med 
kommende sesong.  

• Kjell Wærnhus, styremedlem i Frognmarkas venner, orienterte om planene for å 
etablere trasé for kyststien fra Solbergelva videre til Skiphelle. 1/3 av kyststien er p.t. 
ferdig. 

• Det kom inn forslag om å forbedre tilbudet til de yngre på fellestomten ut over det 
eksisterende huskestativet. Styret tar det opp. 

12. Solbergstrand Driftsselskap AS (SD) 

Styreleder informerte om SD som er et aksjeselskap som eies av Solbergstrand vel. Styret i 
vellet er selskapets generalforsamling.  

Morten Klemp gjentok sin oppfordring fra 2017 om å organisere SD til å bli medlemsstyrt. 
Saken vil bli tatt opp i SDs styre.  

 

 

 

 
Solbergstrand 29. juni 2019 

 

 

 

 

Hanne Thürmer       Tom Coles 

 

 


