
Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 
 

27.02.14 
 

 
Til stede fra styret:  
Robert Elstad, Roy Christiansen,  Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby 
Andreassen, og Jan Østbye 
 
Forfall:  
Anita Fevang Pedersen 
 
Referent: Elin Melbøe Sørensen 
 
Medlemmer: 29 
 
Sak 1  
Valg av møteleder: 
Robert Elstad velges enstemmig som møteleder 
 
Godkjenning av dagsorden:  
Hongve har merknader til innkallingen til årsmøtet, og hevder den er under 
enhver tvil. Han ønsker en skriftlig innkalling i posten før møtet.  
 
Roar Elguren mener også at det må gis mer informasjon om innkallingen til 
medlemmene. 
 
Per Erik Haslestad informerer om at det er svært lenge siden det ble sendt ut 
personlig innkalling til årsmøtet. Han mener at websiden og tavlen på Vågsentret  
må benyttes. 
 
Roar Elguren og Per Erik Haslestad velges til å signere årsmøtets protokoll.  
 
Det et er 29 stemmeberretigede til stede, inkl styret. 
 
 
Signering protokoll: Roar Elguren og Per Erik Haslestad.  
 
 
Sak 2 Godkjenning av protokoll fra årsmøte 2013 
Protokoll fra årsmøte 2013 leses opp, og det informeres om økningen i honorar.  
Godkjennes enstemmig.  
 
Sak 3 Gjennomgang av årsberetning  
Årsberetning for Våglia Vel og Kabelnett leses opp.  Årsberetningen godtas uten 
ytterligere kommentarer. 
 



Wennevold har kommentar til oppfølgningen av lekeplassene, og at feilene må 
rettes slik at det ikke oppstår skade som gjør at velforeningen kan bli 
erstatningsansvarlig. Robert Elstad redegjør for bakgrunnen for kravene og 
hvordan vellet vil ivareta sikkerheten. Haslestad opplyser om at 
lekeplasskontrollen er voldsomt detaljert.  
 
Feilene skal rettes neste år.  
 
Kommentar om språkfeil i årsberretning tas opp av Hongve. Feilen tas til 
etterretning. 
 
Fjellstad tar opp om innkjøp til av utstyr blir bortkastet ifm ny valg av 
leverandør. Roy svarer at dette momentet vil bli tatt hensyn til ved forhandling 
av ny avtale.  
 
Elguren lurer på om feilene skyldes kommunens oppgraving av lekeplassen er 
årsaken til feilene på apparatene. Robert avkrefter dette.  
 
Hongve tar opp om styret har oversikt over antall lekeplasser, og at det tidligere 
har vært opp i 17 lekeplasser i lia. Elin redegjør for at det har vært oppe til 
vurdering hvilke lekeplasser vellet skal drifte, og at en nå kun drifter areal som 
er avsatt til lekeområde. 
 
Haslestad ønsker å gå videre. Vi stemmer over årsberretingen, og den 
godkjennes enstemmig.  
 
 
Det er enighet om at årets protokoll skal henges opp på tavla på 
Vågsentret. 
 
Sak 4 Årsregnskap  2013 
Regnskap for Våglia Vel og Våglia Kabelnett gjennomgås kort.  
 
Haslestad har spørsmål om hva som inngår i posten « medlemsinformasjon». 
Roy opplyser at dette skyldes utsending av faktura dvs porto. Robert opplyser 
hva som inngår i posten hjemmesiden for Vel og kabel.  
 
Elguren spør om det er vurdert om å opprette lukket brukergruppe på facebok. 
Robert informerer om den åpne gruppen som finnes, men at vellet ikke har 
kapasitet til å påta seg mer arbeid. Frivillige som ønsker å gjøre dette arbeidet, 
kan melde i fra til styret.   
 
Hongve har ytterligere spørsmål om to poster. Roy redegjør. 
 
Regnskapet godkjennes enstemmig. 
 
  
 
 



Sak 5 Budsjett 2014 
Budsjett for Våglia Vel og Våglia Kabelnett blir gjennomgått og fremmet til 
orientering.   
 
Det opplyses at det må forventes noe økning av eldefeil på kabelstrekk framover, 
og dermed økte kostnader til dette. 
 
Vi har også fått varsel om mulig økning i programavgiften fra Canal Digital 
KabelTV. 
 
Det foreslås derfor å øke avgiften til kabelTV til kr. 3000,- ( ca 9%), for å dekke 
inn disse økte kostnadene.  
 
Kommentarer: 
Elguren lurer på om det ikke vil bli bedre å øke kontigenten til kr 3500. Robert 
Elstad opplyser at vellet ikke tror at underskuddet vil bli som budsjettert.  
 
 
Sak 6 Innkomne forslag 

• Ingen innkomne forslag. 
 
Sak 7 Kontingent 
Styret foreslår å beholde kontingent for Våglia Vel på kr. 150,- .  Forslaget godtas. 
Enstemmig. 
 
Kontigentet til kabelnettet foreslås økt til kr 3000.  Enstemmig vedtatt. 
Elguren trekker forslaget om økning. 
 
Sak 8 Valg 
Det er mottatt forslag fra valgkomiteen til nytt styre 2013.  
 
Følgende personer er på valg: 
Robert Elstad som leder (2 nye år) 
Elin Melbøe Sørensen som sekretær (2 nye år)    
Øivind Arnesen Siljeholm som varamedlem(2 år) 
 
Haslestad spør om det er tillatt å være leder og kasserer samtidig. 
Det blir enighet om at Roy Christiansen påtar seg rollen som kasserer. 
 
Thorvaldsen etterspørt om det skal velges ny regnsskapsfører, og om det er 
avsatt midler i budsjettet. Roy bekrefter at det er avsatt midler, og at det er ny 
regnskapsfører. 
 
Robert Elstad enstemmig valgt som leder. 
Elin Melbøe Sørensen enstemmig valgt som sekretær. 
Øivind Arnesen Sjileholm enstemmig valgt som styremedlem. 
 



Roy blir kasserer et år til. Det orienteres om hvorfor Roy skal være ansvarlig for 
kabelnettet. Robert Elstad er inhabil, og valgkommiteeen har ikke lykkes å få en 
nytt medlem.   
  
 
Følgende er ikke på valg:  
Elin Nøkleby Andreassen som styremedlem  (1 år)   
Anita Fevang Pedersen som styremedlem (1 år) 
Roy Christiansen som Styremedlem (1 år) 
Jan Østbye som varamedlem (1 år) 
 
 
Sak 9 Eventuelt 
Det er to saker under eventuelt.  
 

a) Haslestad tar opp at vellet må bli mer synlig.  
 
Særlig at kontaktinformasjon bør henges opp på tavlen, og at tavlen på 
Vågsentret må benyttes oftere.  Websiden oppleves som svært dyr i drift, og han 
foreslår at en av bygdas ungdommer kan gjøre denne jobben 
  
Det kommer et innspill fra Ant Waaler om at tiden må benyttes til orientering om 
Viken fiber, da han ikke opplever dette andre snakket som interessant.   
 

b) orientering om kabelnettet. 
 
Robert Elstad har en lengre forklaring om tilbudet til vellet, og blant annet at 
vellet allerede har fiberforbindelse til Oslo. De ulike grunnpakkene redegjøre for.  
 
Det informeres om at grunnpakken får økt hastighet fra 2 mb til økes til 5 mb i 
løpet av sommeren.  
 
Robert orienter om hvilke opplysninger vi har om tilbudet fra Viken.  
 
Thorvaldsen tar opp hvorfor det ikke har vært gitt info tidligere. Styret opplyser 
om at det først i den siste tiden er oppdaget det som styret opplever som 
villendene informasjon fra Viken.  
 
Elin foreslår at det sendes ut infobrev til medlemmene. 
 
Elguren mener at selgerene har opptrått useriøst, og viser til at han anbefalte 
selgeren å kontakte  Våglia vel. 
 
Flere forteller hvordan de har opplevd selgere, og det fremkommer at flere har 
fått opplysninger som ikke stemmer. 
 
Det er enighet om at det vellet skal skrive et brev om at nettet vil bestå, og 
informere om de ulike tilbudene.   
 



Forslag om klage til markedsrådet. Styret vil vurdere dette nærmere på neste 
styremøte. 
 
 
Møtet heves.  
 
 
  
 
 
Protokoll godkjent pr. epost 7. mars 2014 av:  
 
Roar Elguren (medlem): roaelgur@online.no 
Per Erik Haslestad (medlem): pererik@enebakk-pistolklubb.no 
Robert Elstad (møteleder): robert.elstad@telenor.com 
  


