
5. INNKOMNE SAKER 
 

1. Forslag 1 fra Jan Kristiansen: 
Det velges en kontrollkomite for Stor Brevik vel, som tas inn i vellets vedtekter. Komiteen bør 

bestå av 3 medlemmer av vellet og bør være fordelt på minst 2 felt.  Bakgrunnen for forslaget 

er å sikre medlemmer av styret for uriktige beskyldninger for ikke å gjøre jobben de er valgt til 

å ivareta og være en pådriver så lovlige vedtak blir fulgt opp og utført, samt at velets 

medlemmer kan se at de vedtak som blir gjort på for eksempel årsmøtene og styremøtene blir 

fulgt opp, og at de økonomiske disponeringer er i tråd med vedtekter og vedtak truffet på 

årsmøter og medlemsmøter. Se vedlegg om forslag til instruks. 

 

Styrets kommentar: det er vanskelig nok å velge representanter til de vervene som pr i dag 

skal fylles. Alle feltledere er valgt inn av beboerne på hvert enkelt felt som sin representant. 

Forslaget vil evt kreve vedtektsendring, og kan oppfattes som mistillit til sittende styre. 

 

2. Forslag 2 fra Jan Kristiansen: 

Fjern alle gamle linker til Store Brevik vel sin hjemmeside og opprett en helt ny side, som til 

enhver tid er oppdatert med adr og tlf nr til styrerepresentanter, feltledere og veiansvarlige. Og 

andre saker og info som kan være nyttige for medlemmene.  Ansvar for vedlikehold av siden 

legges til sekretær. 

Begrunnelse: I dag fungerer det ikke i det hele tatt, og det må være en side som medlemmene 

av vellet kan bruke til å få litt info, særlig viktig for nyinnflyttere. 

 

Styrets kommentar: Styret er i gang med etablering av ny hjemmeside. Den fylles gradvis med 
innhold og kommunikasjon. I tillegg har vi egen Facebookside, som har vært operativ hele 
tiden. 

 
3. Forslag 3 fra Jan Kristiansen: 

Styret bruker hjemmesiden til å legge ut avsluttete saker og saker de jobber med, dette må 

gjøres en gang i kvartalet.  

Begrunnelse : I dag vet nesten ingen av medlemmene hva  styret driver med, veldig greit å få 
muligheten til å følge med i hva som skjer, det trenger ikke å være kopi av protokoller men et 
utdrag. 
 
Styrets kommentar: Styret er i gang med etablering av ny hjemmeside. Den fylles gradvis med 
innhold og kommunikasjon. I tillegg har vi egen Facebookside, som har vært operativ hele 
tiden. 
 
 

  



VEDLEGG TIL INNKOMMET FORSLAG NR. 1 

 

NORMALINSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEER 

1. Kontrollkomiteen står som et årsmøtevalgt organ til ansvar overfor årsmøtet. 
 

2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med foreningens virksomhet og påse at det følger lover 
og forskrifter, vedtekter og vedtak i foreningens besluttende organer, samt vanlig 
organisasjonsmessig praksis. Det forutsettes at komiteen legger spesiell vekt på den 
økonomiske siden av foreningens virksomhet. 
 

3. Kontrollkomiteens ansvarsområde er foreningens virksomhet uavhengig av hvordan 
virksomheten er organisert. 
 

4. Komiteen skal gjennomgå protokollene fra de organ som forplikter foreningen for å sikre 
at vedtak som fattes er i samsvar med vedtekter og fullmakter. 
 

5. Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at handlingsplaner og budsjett blir fulgt opp. 
 

6. Kontrollkomiteen kan til enhver tid forlange seg forelagt foreningens dokumenter og 
korrespondanse, og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som komiteen 
mener er nødvendig for å utføre sitt verv. 
 

7. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter. 
 

8. Kontrollkomiteen og revisjonen har et selvstendig ansvar for hvert av sine områder. Disse 
områdene vil i praksis gå noe i hverandre så det er naturlig at komiteen har et nært 
samarbeid med foreningens revisjon. For vurdering av den økonomiske informasjon og 
kvalitet i system og rutiner, er det naturlig at komiteen bygger på opplysninger og 
resultater av revisjonens arbeid. 
 

9. Kontrollkomiteen skal holde seg orientert om revisjonens oppgaver og påse at revisjonen 
fungerer som forutsatt i h.h.t. vedtekter og avtaler. 
 

10. Kontrollkomiteen og revisjonen skal samarbeide slik at felles ressurser brukes på en 
effektiv måte. 
 

11. Til møter som behandler årsberetning og regnskap avgir komiteen beretning om sitt 
arbeid og hvilke konklusjoner den har trukket for sitt ansvarsområde. Det vil være naturlig 
at komiteen i sin beretning legger mest vekt på områder som revisjonen ikke behandler i 
sin beretning. 
 
Kontrollkomiteen bestemmer selv når og hvordan den skal arbeide ut fra de vedtak som er 
gitt av årsmøtet. Ingen andre organer eller personer kan pålegge komiteen begrensninger. 
 


