
 

 

Referat fra årsmøte i Vålia Vel 26.02.15 

Sak 1. Valg av møtedirigent 

Robert Elstad velges enstemming. 

 

Sak 2. Merknader til inkallingen. 

Ingen merknader. 

 

Sak 3. Valg av to deltagere til å skrive under protokollen. 

Referatet sendes per epost, og godkjennelsen skjer per epost. 

Andre Amundsen og Kjersti Ness i Revefaret 29 og Steinar og Anne Dekko i Fjellveien 55 skriver 

under referatet. 

Mailadr: andre.amundsen@gmail.com og stedek@online.no 

 

Sak 4. Fremleggelse av styrets beretning for 2014. 

Årsberetningen leses opp av møteleder. Dag Hogne etterlyser beskrivelse av styret i 

årsberetning, og styret vil etterkomme ønsket til neste år. 

 

Sak 5. Fremleggelse av revidert regnskap for vellet og kabelnett til godkjenning med 

ansvarsfrihet for styret. 

Kasserer Roy Christiansen gjennomgår kort regnskapet for Våglia Vel og regnskapet for 

kabelnettet. Det er ingen kommentarer til regnskapet for vellet.  Spørsmål om kostnader for 

stoleleie i regnskapet for kabelnettet fra medlem Andre Amundsen. Roy redegjør for forholdet, 

og Robert redegjør for hva strømkostnadene skyldes. 

Regnskapet godkjennes. 

 

Sak 6. Fremleggelse av planer og budsjett for vellet og kabelnettet.  

Roy Chritiansen orienterer om vellets budsjett for 2015. Spørsmål fra Steinar Dekko vedrørende  

forventet utgift til Vellets Fellesorganisasjon. Robert redegjør for forsikringen, og  

sammenhengen med lekeplasskontrollen som er et av forsikringsvilkårene. 



 

 

Det orienteres om budsjettet til kabelnettet. Det redegjøres for hvorfor det planlegges et 

overskudd i 2015, og hvordan dette skal reduseres til kr 0 frem mot 2018. 

 

Sak 7. Forslag fra styret 

Ingen nye forslag fra styret. 

 

Sak 8. Forslag innkommet senest 10 dager før årsmøtet.  

Det er ikke kommet noen henvendelser. 

 

Sak 9. Fastsettelse av kontigent. 

Velkontigenten økes ikke, men det foreslås at kabelkontigenten økes med kr 300 kr. Enstemmig 

vedtatt. 

 

Sak 10. Valg av styre 

Anita F. Perdersen velges som styremedlem i to år. 

Jan Østby velges som vara i ett år. 

Elin N. Andreassen velges som styremedlem i ett år.  

Roy Christiansen velges som kasserer i ett år. 

Robert Elstad fortsetter som leder i et år. 

 

Sak 11. Eventuelt.  

Dag Hogne klager over servicen til CD. Han har mottatt nytt modem som han ikke får montert. 

Robert tilbyr seg å hjelpe. 

Det klargjøres videre hvilket telefonnummer som kan benyttes for å kontakte styret, og at dette 

er opplyst på nylig tilsendt faktura. 

Spørsmål om at årsberetningen utsendes på forhånd. Robert redegjør for rutinen for å 

presentere årsberetnigen på årsmøtet, og publisering av denne i ettertid. 



 

 

Styret redegjør for ulike planer for jubileumsevent. Det foreslås at styret blir medlem i 

Østmarkas Venner.  

Årsmøtet heves. 

 


