Referat fra styremøte 24. april 2014

Tilstede: Thorbjørn, Atle, Frode, Espen, Magnus og Nelly
Forfall: Terje

1. Konstituering
Frode Tronrud‐ Leder
Atle Haugland‐ Nestleder
Magnus Åström – Kasserer
Nelly Barli‐ Sekretær
Thorbjørn Refsum‐ Styremedlem
Terje Østrem‐ Styremedlem
Espen Landmark Rosén‐ Styremedlem
2. Rusken
Det avholdes Rusken mandag 5. mai kl. 1800.
Atle har fått tak i sekker fra kommunen.
Frode og Atle kjøper inn brus og drikkebeger/ kopper. Alt blir kjørt ut til
samlingspunktene.
Thorbjørn lager plakater til å henge opp og lapper til å dele ut. Ferdig kopierte lapper
kan hentes hos Thorbjørn fra fredag kveld.
• Lekeplassen i Lina Nordbysveg ‐ Atle Hauglund, 91597181
• Banen i Dora Sindingsveg ‐ Thorbjørn Refsum, 95267046
• Banen øverst i Cathinka Guldbergsveg ‐ Frode Tronrud, 98872428
• Grillhytta i Willy Moesveg ‐ Terje Østrem, 93220546
• Banen i J. Ryddingstadsveg ‐ Nelly Barli, 99504035 og Magnus Åström,
90244049
• Fremtidig lekeplass i Elise Kolstadsveg ‐ Espen Landmark‐Rosén, 91181294
Kommunene henter søppel etter Rusken 7. mai. Søppel fra dugnaden samles og
legge i blanke søppelsekker ved siden av UFF kontaineren på parkeringen ved Rimi.
Frode har henger og kan samle opp sekkene som står på samlingsstedene.
Privat søppel må beboerne selv frakte bort.

3. Protokoll fra Årsmøtet:
Thorbjørn justerer protokoll fra årsmøte litt, så sendes den Nelly. Nelly skaffer
signatur og får det scannet. Scannet dokument sendes Frode. Frode arkiverer og
sørger for at Terje får lagt det ut på hjemmesiden til Eltonåsen Vel.

4. Fullmaktsskjema:
Det ble fylt ut fullmaktsskjema for disponering av vellet konto. Magnus og Frode får
disposisjonsrett. Alle faktura over 5000,‐ skal signeres av minst to styremedlemmer.
5. Brønnøysundregisteret
Thorbjørn sørger for at riktige papirer blir sendt til Brønnøysundregisteret.
6. Oppdatering hjemmeside og mailgruppe.
Frode sender over liste over navn og mailadresse til alle.
Terje oppdaterer hjemmesiden og styremailen med det nye styret. Fjerner de som
ikke er med i styret lenger og legger til de nye.
7. Oppdatere opplysninger som er registrert på hjemmesiden til Nannestad kommune
–lag og foreninger
Dette ble gjort på møtet.
8. Kontingent:
Thorbjørn sender fjorårets liste over beboere til alle medlemmene.
Alle sjekker og oppdaterer listen over beboere i «sin» veg.
Thorbjørn sjekker med regnskapsbyrået hvilke fakturaer som kom i retur i fjor.
Espen lager følgebrev til kontingenten. Magnus og Espen ordner kopiering av
følgebrev. Følgebrev og oppdatert beboerliste videreformidles til regnskapsfirmaet.
9. Postboksnøkler
Leder Frode Tronrud og kasserer Magnus Åström fikk utdelt hver sin nøkkel til vellets
postboks. De er ansvarlig for nøkkelen. Postboksen er på Rimi. Frode og Magnus blir
enige om hvem som sjekker.
10. Trafikksikkerhetskomité
Magnus tar ansvaret for å kalle inn til første møte
11. Neste møte blir mandag 26. mai kl. 1900.
Saker til neste møte:
• Plan og budsjett over lekeplassene
• Info‐ TV
• Budsjett
• Trafikksikkerhet

Referent:
Nelly Barli

