REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL – 7. MARS 2013
Tilstede: Tor Espen Skaje, Atle Hauglund, Thorbjørn Refsum, Frode Tronrud, Nelly Barli
Forfall: André

SAKER:
1. Konstituering av styret:
Leder:
Thorbjørn Refsum (gjenvalgt som leder på Årsmøtet 27.02.2013)
Nestleder:
Frode Tronrud
Kasserer:
André Møller
Sekretær:
Nelly Barli
Styremedlemer:
Terje Østrem
Atle Hauglund
Espen Skaje
2. Årsmøteprotokoll og godkjenning av denne
Denne ble ikke gått igjennom på møtet. Protokollen blir sendt ut på mail til alle. Hvis ingen
innsigelser får Espen den signert. Protokollen legges ut på hjemmesiden og limes inn i
styreprotokollboken.
3. Rusken/ dugnad:
Dette må planlegges i god tid for størst mulig oppslutning rundt dugnad. Blir hovedsak på neste
styremøte. Rusken, dugnad på lekeplasser, opprydning av stier og etter skoghogst, sosialt må drøftes.
Atle følger opp og sjekker opp med kommunen når de vil hente sekker nede ved Rimi.
4. Regnskap 2012 og budsjett 20013
Pga forfall av kasserer utsettes dette til neste styremøte. Da må regnskapet være ferdig revidert.
André tar kontakt med revisorene for å få dette ordnet.
5. Info-TV Rimi
Frode og Terje får ansvar for å finne en løsning som legges frem for styret. Kostnadsramme 7.500,Frode vil forhøre seg om muligheten for å få direkte kontakt med ICA mht teknisk løsning og
formell avtale. Når dette er avklart, så vil Thorbjørn sende ut tilbud til lag og foreninger om
mulighet til plass for presenstasjon på info-tven. Det er et mål å få på plass infotv så snart som
mulig og i god tid før årets Rusken aksjon.
6. Oppdatering av nettsidene
Terje tar over oppdatering av Eltonåsen Vel sine websider. Det er viktig at websiden er oppdatert og
at det er lett å finne informasjon. Terje kontakter Andre for å få administrasjonstilgang. Alle nye
styremedlemmer må omgående sende bilder oa info til André for oppdatering av
styresammensetning på hjemmesiden.
Terje tar også initiativ til å få opprettet egen facebookside for Eltonåsen Vel. Styret ser behov for en
kanal der man kan nå flest mulig av beboerene raskt. Før det inviters medlemmer legges det ut litt
bilder og informasjon om Eltonåsen Vel.
7. Trefelling LNB
Avtale om trefelling er laget. Ole Rødningsby har fått ansvar for trefellingen. Thorbjørn følger opp
dette videre.

8. Lekeplassene- prosess videre
Lekeplassen i Lina Norbysveg må ferdigstilles. Det er i utgangspunktet satt av 10 000,- +/- til dette
formålet i budsjettet. Atle og Thorbjørn følger opp.
Lekeplassen i Frithjof E. Stabellveg mangler godkjent underlag under husken. Nelly og Thorbjørn
følger opp dette og andre behov – sklie?
Lekeplassen i Dora Sindingsvei skal rehabiliteres og oppgraderes i år. Det er budsjettert med
minimum 30 000.- for dette formål. Thorbjørn følger opp dette.
Thorbjørn forfatter søknad til kommunen om støtte. Ragnar Østby undersøker søknadsfrist.
Thorbjørn, Atle og Nelly utarbeider søknaden i fellesskap.
Det må sjekkes ut om det kan søkes andre tilskudd. www.tilskuddsportalen.no. Alle oppfordres til
å ”surfe” litt her til neste styremøte.
9. Trafikksikkerhet:
En ble enig om å settes ned en gruppe/ komite på utsiden av styret som jobber med dette. Espen
følger opp med forslag til hvem som kan tenke seg å være med. Medlemsmøte om trafikksiskkerhet,
mm. blir flyttet til høsten.
10. Nye vedtekter og årshjul
Det er behov for å revidere vedtektene. Thorbjørn påbegynner arbeid med utkast. Atle undersøker
hvilke velorgansisasjoner det nå kan være naturlig for vellet å knytte seg til. Thorbjørn sjekker
Brønnøysundregisteret mhp å få et organisasjonsnummer for vellet.
Et årshjul for Eltonåsens Vel vil lette styrets arbeid.Nelly utarbeider årshjul med utgangspunkt i
datoer og frister som finnes. De andre styremedlemmene kommer med innspill.
11. Annet
Frode har kartlagt hvilke lyktestolper som mangler lys i EÅ. Tar kontakt med de som utfører service
på disse for kommunen.
Neste styremøte:
Thorbjørn kaller inn til nytt møte etter påske. Det er viktig at alle følger opp sine arbeidsoppgaver.

Referent:
Nelly Barli
07.03.2013

