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                                                                                                                                        Oslo, 03.03.2021 

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel. 
 

Tidspunkt : Onsdag 17. mars 

 
Generalforsamlingen er medlemmenes mulighet til å holde seg orientert om, og påvirke, forhold og 

beslutninger som berører Dalsåsen Vel.  

 

Innledende informasjon. 

Det vises til varsel om generalforsamling som ble delt ut til medlemmene 20. januar 2021, hvor det ble 

informert om at årets generalforsamling vil bli avholdt på alternativ måte som følge av Covid 19 

pandemien og hensynet til smittevern. I varselet ble det også informert om hjemmel i lov og forskrift 

for å kunne gjøre dette. 

Det blir derfor ikke noe fysisk møte i forbindelse med avholdelse av generalforsamling i år, og 

medlemmene skal i stedet stemme over de enkelte sakene ved å fylle ut vedlagte stemmeseddel og 

levere denne til styret innen 17. mars 2021 kl. 24.00. Det vises for øvrig til praktisk informasjon på 

stemmeseddelen som følger vedlagt.  

 

Som følge av at generalforsamlingen ikke avholdes fysisk, vil enkelte av sakslistens punkter av 

praktiske årsaker utgå eller bli tilpasset situasjonen.   

 

- Unn Aarrestad, (Dalsåsen 137) og Geir Arne Waaler (Oscar Dahls vei 26) vil utgjøre 

«tellekorps». De vil telle opp og kontrollere alle stemmesedler som kommer inn. 

- Unn og Geir Arne har også sagt seg villig til å signere protokollen.   

- Karelius Hougen (Dalsåsen 132) har sagt ja til å føre protokoll, som tidligere år.  

- Lars Erik Tveita (Bjørn Lies vei 10) som har ledet valgkomiteen i 2020, har sagt seg villig til å 

ta ansvar for å finne kandidater til ny valgkomite for 2021. På stemmeseddelen kan du krysse 

av hvis du vil stille deg til disposisjon for dette.  

 

Dagsorden (tilpasset omstendighetene for denne generalforsamlingen) 

 
1 Godkjennelse av fremmøtte stemmeberettigede ved opptelling av møtesedler og fullmakter Utgår  

2 Godkjennelse av innkalling og saksliste.  

3 Valg av møteleder Utgår  

4 Valg av referent. Utgår  

5 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. Utgår  

6 Årsberetning for styreperioden mars 2020-mars 2021.  

7 Godkjenne regnskapet og gi styret ansvarsfrihet.  

8 Behandling av saker fra styret og evt. fra medlemmene Utgår 

9 Budsjett og fastsettelse av kontingent.  

10 Valg av: 

a) Leder for 1 år 

b) 2 styremedlemmer for 2 år 

c) 2 varamedlemmer for 1 år 

d) Valgkomité bestående av 3 personer for 1 år      Utgår 

e) Revisor 
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Det skal altså i år kun stemmes over sak nr. 2, 6, 7, 9 og 10a, b, c, e i henhold til oppstillingen 

under dagsorden. 
 

Vedlegg: Stemmeseddel 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Dalsåsen Vel   

 

 

Magne Ridderholt 

leder 

 

Sak 6.  

 

Årsberetning for styreperioden 2020-2021 
 

 Styret har i perioden mars 2020 – mars 2021 bestått av: 

 

Verv  Navn Adresse Status verv 
Leder : Magne Ridderholt Dalsåsen 118 - På valg 
Nestleder : Karelius Hougen Dalsåsen 132 - Ikke på valg 
Kasserer : Randi Nerstad Oscar Dahls vei 37 - Ikke på valg 
Styremedlem : Ajmal Hussein Oscar Dahls vei 4 - På valg 
Styremedlem : Erland Ødegården Nordre Dals vei 2 - På valg 

    -  
Varamedlem 1 : Grant Dansie Dalsåsen 60 - På valg 
Varamedlem 2 : Marte Midtsund Nordre Dals vei 42 - På valg 

     
     
Revisor : Tore Stenslie, Nordre Dals vei 15 -     På valg 

      

Valgkomite : Lars Erik Tveita Bjørn Lies vei 10  

 : Yohannes Mekonnen Shanka Dalsåsen 134  

 : Ikke besatt   
   

 

Erland Ødegården og Grant Dansie har i styreperioden byttet roller i forhold til hva de var 

valgt inn som, hvor Erland har fungert som styremedlem og Grant som varamedlem.   

 

 

➢ Medlemmer. 

Dalsåsen Vel har for perioden lagt til grunn 145 medlemmer.  

 

I henhold til vedtektenes § 3 har samtlige eiere av tomter på Dalsåsen utgått fra g.nr.169, 

b.nr.3,4,36 m.fl. i Oslo kommune rett og plikt til medlemskap i Dalsåsen Vel.   
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➢ Møtevirksomhet og saksbehandling. 

Forrige generalforsamling ble avholdt 11. mars 2019. 

Styret har i perioden avholdt 9 ordinære styremøter. 

 

 

➢ Generell orientering/aktiviteter. 

Styret har jobbet i stor grad jobbet ut fra planlagte aktiviteter og gjøremål, men med visse 

unntak pga. Korona situasjonen. 

Styreperioden har for øvrig forløpt uten kritiske eller alvorlige hendelser. 

Styret har for øvrig fulgt opp og behandlet diverse mindre forhold som enten er meldt inn 

til styret fra medlemmer, eller forhold som styret har tatt tak i på eget initiativ. 

 

Eiendomstransaksjoner i velområdet. 

Det har i løpet av 2020 blitt registrert 7 stk. ordinære eiendomssalg i vårt velområde, 

fordelt med 4 stk. i Dalsåsen, 2 stk. Nordre Dals vei og 1 stk. i Bjørn Lies vei. Styret 

benytter anledningen til å ønske alle nye beboere velkommen til Dalsåsen vel. 

 

Juridisk utredning. 

På årsmøtet 11. mars 2020 påla generalforsamlingen styret å innhente juridisk vurdering 

av lovlighet i vedtak i sak 8D, hvor styret ble gitt fullmakt til å kunne bestille utbedring av 

påpekte forhold for huseiers kostnad. Styret har i samarbeid med Vellenes 

fellesorganisasjon (VFO) innhentet slik juridisk vurdering fra Advokatkontoret Kluge.   

Kluge konkluderer i sitt notat av 06.12.2020 at generalforsamlingens vedtak i sak 8D er 

lovlig, og at styret har mandat til å håndheve de forhold som er beskrevet i vedtaket. Det 

vises for øvrig til sakspapirer og protokoll fra generalforsamling 11. mars 2020 samt 

informasjonsskriv til medlemmene 21. desember 2020 hvor redegjørelse fra Adv. Kluge 

fulgte vedlagt. 

 

Inndeling av velområdet i vedlikeholdsområder 

Styret har organisert vellet i 11 delområder hvor hvert delområde har fått en ansvarlig 

person som vil fungere som et koordinerende ledd mot styret innenfor sitt område. Dette 

vil gi styret «flere øyne», som vil bidra til raskere å fange opp feil og behov for 

vedlikehold/utbedringer.  

 

Rusken-aksjon / Dugnad. 

Den planlagt fellesdugnaden i mai måtte dessverre avlyses som følge av forbudet mot 

ansamlinger av mennesker. Det har allikevel blitt utført mye godt arbeid på frivillig basis 

rundt i velområdet, så etterslepet er ikke blitt så stort som først fryktet.  

Styret vi samtidig rette en takk til de personer som uoppfordret tar oppgaven med å klippe 

gress på lekeplasser og fellesområder samt fjerner snø foran postkassestativene, og også til 

de ildsjeler som stiller opp når det er behov for assistanse enten til trefelling eller andre 

oppgaver.  

 

Oppfølging av byggesaker. 

Styret abonnerer på varsel om pågående byggesaker som berører velområdet, og har 

gjennom perioden gjort Plan og bygningsetaten oppmerksom på viktigheten av å stille 

krav til tilstrekkelig kapasitet for parkering, avfallshåndtering mm. i de tilfeller der det 

søkes om ombygging for flere boenheter/hybler.  
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Utført vedlikehold. 

Vedlikeholdsoppgaver som er blitt utført i løpet av 2020 omfatter: 

− Opprenskning og planering av lekeplass ved gangveien (v. øvre ballplass). 

− Utbedring av overvannsløsning ved Oscar Dahls vei 47 (v. nedre ballplass). 

− Montert fartsdumper ved Nordre Dals vei nr. 12 og 19. 

− Hevet kum og utbedret løsning for overvann ved Oscar Dahls vei 2 og Bjørn 

Lies vei 15.  

− Montert 3 ekstra trappetrinn i gangvei mellom Nordre Dals vei og Vinterveien.  

− Rettet opp skjeve strøkasser 

− Montert Parkering forbudt skilt på private fellesveier. 

− Utbedret gressplen på lekeplass v. Dalsåsen 143 (reklamasjonssak). 

 

Det er ikke utført montering av gatelys langs gangvei mellom Nordre Dals vei og 

Vinterveien slik planene for vedlikehold i 2020 beskrev. Bakgrunnen for dette er at dette 

arbeidet viser seg langt mer omfattende og kostbart enn først antatt.  

 

Snøbrøyting/vårfeiing 

Maskinell vårfeiing av veiene ble utført for tredje år på rad i mai. Styret synes dette er en 

god løsning som gjør at veiene i velområdet blir rengjort til samme tidspunkt og med 

samme kvalitet. Det relativt beskjedne snøfallet denne vinteren har medført at hauging av 

snø ikke har vært tilsvarende problem som foregående år. De gangene det har vært behov 

for brøyting og strøing har dette blitt utført innen akseptabel tid i forhold til hva 

brøyteavtalen legger opp til. Styret måtte allikevel rettet en klage etter at det ved en av 

brøyteturene ble lagt igjen mye våt snø langs innkjøring til eiendommene, og at måking av 

stikkveien inn til Nordre Dals vei 2, 4 og 6 har blitt uteglemt.  

Det har også blitt klaget til Bymiljøetaten for tidvis dårlig brøyting/strøing langs fortauet i 

den kommunale delen av Dalsåsen. Det vil gått befaring med brøyteselskapet til våren for 

å avdekke eventuelle skader som følge av brøytingen. 

 

MVA - refusjon 

I likhet med foregående år, søkte styret i mai 2020 om refusjon for inngående 

merverdiavgift for kostnader tilknyttet ordinære driftsutgifter for driftsåret 2019. 

Søknaden ble rettet til Vellenes fellesorganisasjon (VFO) som koordinerer videre mot 

Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter kompensasjonsordningen. Det er ingen rett eller 

automatikk i å bli tildelt refusjon, hvor dette tildeles etter skjønn og etterrettelighet i den 

dokumentasjon som kreves. Det er gledelig å melde at Dalsåsen vel i desember 2020 ble 

tildelt kr. 32.281, - i kompensasjon. 

 

Parkering 

Etter at det i sommer ble montert «parkering forbudt» skilt på alle fellesveier, har styret 

ikke opplevd problemer med feilparkeringer. Styret har sjekket alternativer for etablering 

av avtale om borttauing, og slik avtale vil kreve abonnement med fast månedlig avgift. 

Styret har derfor valgt å ikke inngå avtale om dette nå, men avvente for å se hvordan 

forholdene utvikler seg.  

Vi håper den positive trenden vil fortsette, og oppfordrer samtidig medlemmene å melde 

ifra til styret hvis det skulle oppleves overtredelser. 

For øvrig har Bymiljøetaten etter henstilling fra styret, skiltet «parkering forbudt» langs 

den kommunale delen av Dalsåsen, fra snuplassen og videre innover mot nr. 145. 
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Oversikt styresammensetning og protokoller 

Det er nedlagt mye arbeid i å skape struktur og dokumentasjon over styrets arbeid, rutiner 

og dokumenter. Som tidligere informert om, er det etablert en «sky-basert» 

lagringsløsning hvor alle relevante dokumenter og beskrivelser er lagret. Denne løsningen 

vil til enhver tid være tilgjengelig for det sittende styre. Som en del av dette arbeidet, har 

styret brukt tid på å dokumentere vellets historie, hvor det er laget en komplett oversikt 

over alle styresammensetninger fra det første valgte styre i 1987 og frem til i dag. Det er 

samtidig laget kronologisk dokumentasjon over alle sakspapirer og protokoller fra 

ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger fra 1987 og frem til i dag. Videre har 

styret påbegynt arbeidet med å lage oversikt over alle vedtak fra tidligere 

generalforsamlinger som kan ha betydning og-/eller legge føringer for styrets arbeid. 

 

Buss til Dal. 

Ingjerd Vestad (Dalsåsen 132) leder aksjonen «Buss til Dal», og har fulgt opp saken 

videre med bl.a. ny henvendelse til partiene i bystyret samt Byråd for miljø og samferdsel 

og Byrådslederen. Senterpartiets bystyrerepresentant Bjørg Sandkjær tok opp saken i 

bystyrets spørretime 23. september, men svaret fra byråden var nedslående. Det fremkom 

ingen signaler om å gjøre noen endringer med busstilbudet til Dal. Saken vil bli fulgt opp 

videre. Styret er takknemlig for det engasjement og arbeid som er nedlagt saken og at 

kampen om å få bussen tilbake til Dal fortsetter.  

 

Urbant landbruk 

Medlemmer fra Dalsåsen vel har tatt initiativ til å søke om midler fra Oslo kommune i 

forbindelse med kommunens satsning på «Urbant landbruk». Det er tiltenkt å etablere 

inntil 10 plantekasser for beplantning av ulike planter og blomster, med målsetning om å 

skape engasjement og kunnskapsdeling blant beboerne i vellet.  

Styret synes dette er et positivt og miljøskapende initiativ, og har gitt gruppen tillatelse til 

å benytte deler av fellesarealet til dette formålet. Eksakt plassering vil bli bestemt i samråd 

med gruppen når (og hvis) omsøkte midler blir innvilget. Oppdatert informasjon om dette 

vil bli lagt ut på Facebook siden til Dalsåsen vel utover våren. 

 

Økonomi. 

Det står ubetalt velavgift ved regnskapsårets avslutning. 

 

Velavgift og fondsinnbetaling for 2020 var budsjettert med totalt kr. 870.000, -  

og ble innbetalt til vellets konto som følger:  

 

pr. 15.mai (betalingsfrist) var 69% innbetalt  

pr. 01.juni var 84% innbetalt  

pr. 01.juli var 95% innbetalt  

pr. 01.sept.var 100% innbetalt 

 

Styrets aktiviteter er utført innenfor vedtatt tiltaksplan, men med et negativt økonomisk 

resultat i forhold til hva som var budsjettert. 
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Kommentar til driftsresultatet. 

Som det fremkommer av resultatoppstillingen, ble det et negativt driftsresultat med  

kr. -9.337,- mot et budsjettert overskudd på kr. 5.000, -, dvs. et avvik mot budsjett på  

kr. -14.337,-.  

Avviket har i hovedsak årsak i følgende forhold: 

− Utbedring av overvannsløsning ved Oscar Dahls vei 47 (v. nedre ballplass). 

− Opprenskning og planering av lekeplass ved gangveien (v. øvre ballplass). 

− Innhenting av juridisk vurdering av vedtak 8D, vedtatt på GF i 2020. 

 

Vedlikeholdsarbeidene nevnt ovenfor var påkrevet å få utført, men ble mer omfattende og 

kostbare enn hva man hadde grunnlag for å vite når budsjettet ble vedtatt.  

Innhenting av juridiske vurdering ble vedtatt på generalforsamlingen i 2020 uten at 

kostnader til dette var budsjettert. Total kostnad for den juridiske betenkningen fra 

Advokat Kluge beløp seg til kr. 81.194, -, men Vellenes fellesorganisasjon tilbød å dekke 

50% av kostnaden slik at Dalsåsen vel ble belastet med kr. 40.597, -. 

 

Isolert sett skulle disse overskridelsene gitt et langt større driftsunderskudd, men sett opp 

mot at enkelte av de øvrige budsjettposter hadde mindre kostnadspådrag enn budsjettert 

samtidig som vi også mottok mva-refusjon, ble det negative resultatet marginalt og 

innenfor det vi bør kunne anse som akseptable grenser. 

 

Kommentar til vellets økonomiske situasjon. 

Generelt har Dalsåsen vel god økonomi.  

Vedlikeholdsfondet bygges gradvis opp mot de 2,3 millioner kroner som er besluttet av 

generalforsamlingen at er nødvendig for å kunne bære kostnadene ved fremtidig 

asfaltering av fellesveier samt håndtering av uforutsette hendelser. 

  

Vellet hadde pr. 21.12.2020 en positiv saldo på kr. 195.364, - på den ordinære 

driftskontoen, og kr. 560.079, - i positiv saldo på fondskontoen (vedlikeholdsfondet).  

Det vises for øvrig til balanseoppstillingen for sammenlikning mot 2019. 

 

 

 

Styret 22.02.2021 

 

 

 

Magne Ridderholt  

Leder 
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Sak 7.  
  
Resultatregnskap for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 
        
 

DRIFTSINNTEKTER         

          

Budsjettpost Note  Resultat   Budsjett   Avvik  

Velavgift ordinær                   580 000                 580 000                             -    

Vedlikeholdsfond                   290 000                 290 000                             -    

Sum ordinære inntekter                   870 000                 870 000                             -    

          

MVA refusjon                     32 281                             -                      32 281  

Forsinkelsesgebyr                           600                             -                           600  

Bankrenter                       3 596                      3 000                         596  

Sum ekstraordinære inntekter                                                 36 477                      3 000                    33 477  

          

          

DRIFTSUTGIFTER         

          

Budsjettpost Note  Resultat   Budsjett   Avvik  

 Vakthold    -    70 848  -    75 000                      4 152  

 Snøbrøyting  1 -  165 670  -  160 000                 -5 670  

 Strøm veilys    -    69 949  -    90 000                    20 051  

 Serviceavtaler                   -    -      6 000                      6 000  

 Adm. Kostnader  2 -    63 398  -    30 000                  -33 398  

 Vedlikehold  3 -  213 949  -  160 000            -53 949  

 Uforutsett/reserve                   -    -    15 000                    15 000  

 Styrehonorar     -    40 000  -    40 000                             -    

 Revisor    -       2 000  -      2 000                             -    

 Sum utgifter    -  625 814  -  578 000                  -47 814  

          

          
 
Resultat før avsetning til vedlikeholdsfond                       280 663     295 000  -    14 337  

          

Avsetning til vedlikeholdsfond                                            - 290 000  -  290 000                             -    

          

Driftsresultat etter avsetning til vedlikeholdsfond          -    9 337          5 000  -    14 337  
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Balanse         

          

Aktiva         

  Note Pr. 31.12.2020  Pr. 31.12.2019   Endring  

Saldo Bank 
Driftskonto                     195 364                      171 559      23 805  
Saldo Bank 
Fondskonto                     560 071                      268 099    291 972  

Kundefordringer                                -                                    -                  -    

Sum Eiendeler                     755 435                      439 658    315 777  

          

          

Passiva         

          

Leverandørgjeld 4                      35 114                                  -        35 114  

Egenkapital                     720 322                      439 658    280 664  

Sum Gjeld og Egenkapital                     755 435                      439 658    315 777  
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 
Noter til regnskap/balanse 
 

 
1) Budsjettoverskridelse som følge av ekstra kostnad for tippavgift ved innlevering av grus 

fra vårfeiing. 
 

2) Budsjettoverskridelse pga. ikke budsjetterte kostnader til juridisk vurdering fra Adv. 
Kluge. 
 

3) Budsjettoverskridelse som følge av mer omfattende vedlikehold enn forutsatt. 
 

4) 
 

Avsetning for sluttfaktura fra Adv. Kluge som forfaller til betaling i 2021. 
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Revisors beretning 
 
Jeg har gjennomgått alle bilag og har ingen bemerkninger til det framlagte regnskap for 

perioden 01.01.2020 – 31.12.2020. 

Dette er et riktig bilde av periodens aktivitet, og jeg anbefaler Generalforsamlingen å 

godkjenne dette. 
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Sak 9.  

 

Budsjett 2021 
 

 

Budsjettpost  Budsjett  

Velavgift ordinær  580 000  

Vedlikeholdsfond  290 000  

Sum ordinær inntekt  870 000  

     

     

Vakthold - 80 000  

Snøbrøyting/vårfeiing - 160 000  

Strøm veilys - 90 000  

Administrative driftskostnader - 25 000  

Vedlikehold - 160 000  

Uforutsett/reserve - 20 000  

Styrehonorar - 40 000  

Revisor - 2 000  

Sum kostnader - 577 000  

     

Renteinntekter  2 000  

     
Resultat før avsetning vedlikeholdsfond  295 000  

     

Avsetning til vedlikeholdsfond - 290 000  

     
Driftsresultat etter avsetning vedlikeholdsfond  5 000  

 

 

______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
Spesifisering ordinær vel-avgift og fondsavsetning: 

Ordinær vel-avgift 145 medlemmer x kr. 4 000,- = Kr. 580 000 
Avgift vedlikeholdsfond 145 medlemmer x kr. 2 000,- = Kr. 290 000 

Sum  145 medlemmer x kr. 6 000,- = Kr. 870 000 
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Spesifisering av budsjett for vedlikehold: 

Aktivitet Budsjettert 
kostnad 

inkl. mva. 

Påstarte oppgradering av lekeplasser med nye lekeapparater 80 000 

Oppgradering/sikring fellesareal (trefelling, opprensking mm) 40 000 

Sikring av akebakke nederst i Oscar Dahls vei 10 000 

Oppmåling/grensepåvisning fellesområder 30 000 

Sum budsjettpost Vedlikehold 2020 160 000 
 
 
 

Spesifisering av budsjett for Administrative driftskostnader: 

Aktivitet Budsjettert 
kostnad 

inkl. mva. 

Medlemskap VFO og OVF 2 000 

Lisenskostnader styreweb/One Com 4 000 

Bankkostnader 500  

Leie av postboks 1 200 

Økonomisk støtte til ideelle lokale arrangement 5 000 

Leie av møtelokaler GF 1 000 

Kopieringskostnader 8 000 

Porto 300 

Annet  3 000 

Sum budsjettpost Administrative kostnader 25 000 

 

 
Styrets kommentar til budsjettet. 
 
Kostnadsbudsjettet. 
Budsjettet for 2021 har fjernet post for «serviceavtaler», som for fjoråret var medtatt som 
ekstra sikkerhet hvis man hadde behov for å etablere avtale for bekjempelse av skadedyr på 
fellesområdene. Dette har vist seg ikke å være nødvendig. For øvrig ligger nivåene for de 
øvrige postene tilnærmet som tidligere, dog justert for antatt prisstigning for enkelte av 
kostnadselementene. Budsjettet legger opp til et aktivitetsnivå som for tidligere år, hvor 
budsjetterte tiltak for vedlikehold ansees nødvendig for å opprettholde ønsket kvalitet og 
funksjonalitet på fellesarealene. Som tidligere, har vi også for 2021 lagt til grunn maskinell 
feiing og fjerning av grus fra veiene våre. 
 
Inntektsbudsjettet 
Både ordinær velavgift og avgift til vedlikeholdsfond er lagt på samme nivå som foregående 
år. Det ligger nå som fast rutine for styret å søke om mva-refusjon, men det er allikevel ingen 
automatikk eller garanti for at man får innvilget søknad om dette, ei heller for hvilket nivå 
man eventuelt måtte få refundert. Styret har derfor valgt å ikke budsjettere med en 
eventuell inntekt for dette.   
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Sak 10. 
 

 

VALGKOMITÈENS INNSTILLING 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
 

Medlem 1 : Lars Erik Tveita Bjørn Lies vei 10 
Medlem 2 : Yohannes Mekonnen Shanka Dalsåsen 134 
Medlem 3 : Ikke besatt  

 
Valgkomiteens innstilling til styreverv 2021: 
 
 

Verv  Navn Adresse Innstilling 

Leder : Magne Ridderholt Dalsåsen 118 - Stiller til gjenvalg 
Styremedlem 1 : Karelius Hougen Dalsåsen 132 - Ikke på valg 
Styremedlem 2 : Randi Nerstad Oscar Dahls vei 37 - Ikke på valg 
Styremedlem 3 : Ajmal Hussein Oscar Dahls vei 4 - Stiller til gjenvalg 
Styremedlem 4 : Erland Ødegården Nordre Dals vei 2 - Stiller til gjenvalg 

 
Varamedlem 1 : Marte Midtsund Nordre Dals vei 42 - Stiller til gjenvalg 
Varamedlem 2 : Tatjana R. Kristoffersen Nordre Dals vei 12 - Stiller til valg 
     
Revisor : Tore Stenslie Nordre Dals vei 15 - Stiller til gjenvalg 
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Vedlegg - Stemmeseddel 
 
Følgende gjelder for at stemmen skal være gyldig: 
- Medlemmets navn, adresse og signatur må være utfylt. 
- Stemmeseddelen skal leveres til en av medlemmene i det sittende styre (enten på døren eller i 

postkassen) eller sendt pr. e-post til: styret@dalsasen-vel.no. 
- Stemmeseddelen kan leveres fortløpende frem til onsdag 17. mars kl. 24.00 (stemmesedler som 

mottas etter dette vil ansees som ugyldig). 
 
 
 

Medlemmets navn :  
 

Adresse :  
 

Signatur :  
 

 
 
 

Nr. Sak Godkjennes  
 

(sett kryss) 

Godkjennes 
ikke  

(sett kryss) 

Skriv en begrunnelse/motforslag hvis 
du har krysset av for «Ikke godkjent» 

(bruk evt. eget ark) 

2 Godkjennelse av innkalling og 
saksliste. 

   
 
 

6 Årsberetning for styreperioden  
 

  
 
 

7 Godkjenne regnskapet og gi 
styret ansvarsfrihet 

   
 
 

9 Budsjett og fastsettelse av 
kontingent 

   
 
 

10a Valg av leder  
(iht. innstilling fra valgkomiteen) 

 
 

  
 
 

10b Valg av 2 Styremedlemmer 
(iht. innstilling fra valgkomiteen) 

 
 

  
 
 

10c Valg av 2 Varamedlemmer 
(iht. innstilling fra valgkomiteen) 

 
 

  
 
 

10e Valg av Revisor 
(iht. innstilling fra valgkomiteen) 

 
 

  
 
 

 
 
 

Kryss av her hvis du vil stille deg til disposisjon for å delta i valgkomiteen for kommende periode:  

 

mailto:styret@dalsasen-vel.no

