Styre
ets sakerr til årsm
møtet 14.02.20
011
SAK 1
Veibelyysning.
Alle lysspærene i veeibelysningeen ble bytteet i 2006 og levetiden på
p pærene err nå over påå lånt
tid. En m
minstepris for
f pæreskifftet utført avv firma, er ca.
c kr. 15 00
00,-. Et evenntuelt tilleg
gg er
tennere,, kr. 800,- pr
p stk. Altern
nativet for å få ned kosstnadene, err at noen i gr
grendelaget påtar
p
seg pærrebytte ved bruk
b
av leid
d lift. Dette gjelder kun
n grendelageets ansvarsoområder, alttså
Granhauuglia, avstikkkere fra Gu
ustav Granhhaugs veg og
o lekeplass. Hovedveieen gjennom
m
boligfelltet er komm
munal og deet rettes en hhenvendelsee til Eidsvolll Kommunee om pæreskifte.
Vedtak
k ___________________
_

SAK 2
Endring av § 2.6
2.6
V
Velforeninggen er medlem av Norgges Velforbu
und.
endres ttil
2.6
V
o
995 667 924.
Velforeninggen er medllem av Velfforbundet, org.nr.
grunnett konkurs i Norges
N
Velfforbund og opprettelse av ny parap
plyforeningg
Vedtak
k ___________________
_

SAK 3
Endring av § 7.3 – Valg av…
….
Dugnaddskomité endres til Miljjøgruppe (eett styremed
dlem + 1 på valg)
Vedtak
k ___________________
_

SAK 4
7.5 End
dring av lin
nje + tillegg
g
Vara meedlemmer og
o revisorer velges for ett år av gan
ngen. Samtllige kan gjeenvelges.
Endres til
Varameedlem velgees for ett år av gangen med mulig
gheter for gjjenvalg.
Revisorrer velges till fast verv inntil
i
medleemmet ønsk
ker å gå av eller
e
ved avvsetting av
årsmøteet.
k ___________________
_
Vedtak

SAK 5
ktgruppe
Prosjek
Sparebaankstiftelsenn vil i 2012 prioritere tiildelinger tiil Nærmiljøa
aktiviteter, iidrett og lekk. Styret
ser for sseg gode muuligheter for å lage en oordentlig sø
øknad hvor man ser hellhetlig mellom alle
de tre feellesområdeene som grendelaget di sponerer. Styret ser beh
hov for en pprosjektgrup
ppe som
vil skaff
ffe priser, evventuelt tegn
ninger, tilbuud o.l. og laager en søkn
nad på vegnne av grendeelaget.
Dette krrever at grenndelaget nedlegger en egeninnsatss, f.eks. i forrm av dugnnad. Gruppaa
rapporteerer til styreet.
Vedtak
k___________________
_____

SAK 6
Lekeplaassutstyr
Styret vvil aktivt søkke om midleer for innkjøøp av nye leekeapparateer til friområåde 1, men anser
viktigheeten av å få et apparat hurtig.
h
Grenndelaget harr tildelte midler etter søøknader fra 2010 og
ønsker å bruke av disse
d
pengen
ne til huskeeapparat.
k___________________
_____
Vedtak

SAK 7
Plassering av mvaa-refusjon
Styret hhar opprettett en konto for
f tildelte m
midler. Her plasseres midler
m
som sstyret får ettter
søknadeer. Styret seer det som mest
m hensikttsmessig og
g plassere og
gså mva-refu
fusjonen herr.
Tildeltee midler konntoen er i alll hovedsak tenkt på fellles-goder, som
s investeering i utstyrr til
friområddene grendeelaget dispo
onerer.
k___________________
_____
Vedtak

SAK 8
Godtgjøørelse styreeverv
Styret aanbefaler at godtgjørelsse for kasserrer/sekretærr-vervet blirr stående påå kr. 3900,- som
forrige pperiode.
Vedtak
k___________________
_____

