
 

 

Referat fra styremøte 5. februar 2014 

Tilstede: Atle Hauglund, Frode Tronrud, Nelly Barli, Thorbjørn Refsum og Terje Østrem.  

Forfall: Tor Espen Skaje 

 

 

1. Årsmøtet 2014  

Tidspunkt vil være avhengig av når Gudmundsen kan ferdigstille dette og når vi får det revidert. 

Vi får regnskapet ferdigstilt fra regnskapsfirmaet i uke 8. Revisjon uke 9 og 10. Sende ut innkalling 

uke 9 eller 10? Årsmøtet blir i så fall i uke 11, 12 eller 13. 

Lapp med informasjon om Årsmøtet og invitt til innspill fra medlemmene mht nye 

styremedlemmer og saker deles ut i løpet av uke 7.  Alle veiene i vellet bør være representert i 

styret – nå også Elise Kolstads veg. Thorbjørn lager forslag og kopierer opp. Alle deler ut i egen 

vei. Frist innspill: 02. mars 2014. Informasjonen må også legges ut på facebook (Thorbjørn) og 

vellets hjemmeside (Terje).  

2. Regnskap / Budsjett  

Må samles og ferdigstilles for oversendelse til Gudmundsen. Thorbjørn tar opp med 

Gudmundsen vedr. kontingenter for 2013 og purringer. Adresseliste over de fakturerte sendes 

styremedlemmene. Alle i styret må gå gjennom listen for å se om vi finner aktuelle kandidater til 

styret. 

 

a. Vedr. regnskap - Hver enkelt lekeplass tas mellom styrerepresentantene og Thorbjørn. 

Hva er brukt – hva videreføres / utvides for i år?  

b. Nye ting i år? Be om innspill fra beboerne.  

c. Kontingent 2014 – vedtas av årsmøte– utsendelse ca. 1. april / innbetaling innen 30. april   

 

3. Årsmelding – Thorbjørn lager utkast.  

 

4. Styret – Tor Espen, Thorbjørn og plassen etter André står på valg 

 

a. Tor Espen går ut – Forslag til ny representant for Johan Ryddingstads veg? 

b. Thorbjørn forlater ledervervet til fordel for Frode, men vurderer en ny to-årsperiode som 

styremedlem  

c. Forslag til ny representant for Willy Moes veg, eller holder det med én? 

d. Forslag til ny representant for Elise Kolstads veg?  

 

 

 

 



5. Trafikksikkerhet  

Orientering ved Thorbjørn: Kommunen skal ha fokus på Trygg skolevei til Eltonåsen skole i år. 

Naturlig med tett kontakt med kommunen for å vurdere trafikksikkerhet – også i bredere 

forstand. Bør nedsettes en arbeidsgruppe. Thorbjørn kan være med. Medlem Henning Loos 

Rognstad meldte seg frivillig på medlemsmøtet i november 2013.  

 

6. Hjemmesiden – Oppdatering. Terje tar ansvar for oppdateringer av hjemmesiden.  

a. Nytt bilde 

b. Siste styrereferater ut- sjekk at alle referatene har blitt lagt. 

c. Annonsering av årsmøtet når det er klart. 

d. Bilde av sjekk fra Gjensidigstiftelsen legges ut.  

 

7. Årshjul  

Nelly og Thorbjørn har laget utkast til Årshjul. Dette vil være et nyttig verktøy for fremtidige 

styrer, slik at alle oppgaver blir ivaretatt når de skal. Årshjulet ble gått gjennom og supplert. Vil 

bli lagt frem for Årsmøtet.  

 

8. Lekeplasser  

Vedr. ny lekeplass i Elise Kolstadsveg: Hvilke forpliktelser har Boligpartner vedrørende denne 

plassen? Thorbjørn sender link til reguleringsplan til Atle – Atle følger opp med kommunen. Det 

må søkes tilskudd til den lekeplassen fra kommunen i år. Lina Norbys veg har fått 40.000,- fra 

Gjensidigstiftelsen til anskaffelse av klatrestativ. Venter til snøen går med å velge egnet stativ.  

 

9. Diverse vedr. juletretenning 

Takk til Tor Espen og Ragnar Østby for tre og oppsett av dette. Vellykket julegrantenning. Bra 

med høytaleranlegg. Takkehilsen er gitt julenisse Alfred Roland. Frode og Atle har tatt ned 

juletreet. Atle har juletrebelysningen. Han får spolene fra Tor Espen til å surre disse på. Atle tar 

vare på de til neste år. Atle får med det evt. Tor Espen har oppbevart for vellet. Saft/ 

gløggdunker (3) oppbevares hos Thorbjørn. Terje leverer den han har til Thorbjørn.  

 

• Det ble laget til 200 godteposer fra Rimi (~20.-/pose – Rimi sponset noe).  Ca. 60 igjen 

som Frode ga til barneavdelingen på A-hus. 

• Holder med én dunk til saft og én til gløgg. Ti pepperkakebokser mer enn nok. Husk noen 

glutenfrie! Rimi tok i retur et som var uåpnet.  

 

10. Annet 

a. Thorbjørn tar tak i info-TV-saken igjen og vil påklage tilbakemeldingen fra ICA. Alternativ 

er låsbart glasskap utenfor Rimi for oppslag – kun for foreninger og lag.  

b. Lage skilt: «Velkommen til Eltonåsen!» - Sak for neste styre.  

c. Frode forhører seg med en bekjent om noe bør gjøres med vår logo for å få den ferdig, og 

i så fall hva som må til. Vi holder også kontakt med Birgitte mht ferdigstilling.  

d. Terje og Frode sjekker ut antenne-tv-boden og nøkkel til denne.  Er det mulighet for å 

oppbevare diverse, så som regnskap, juletrebelysning, gløggdunker, etc?  

 

Referat: Nelly Barli 


