
 
 

 

Styrets	  forslag	  til	  saker	  på	  årsmøtet	  09.02.2015	  
 
 
SAK 1 
Godtgjørelser i henhold til § 10.7 
 

Dersom styremedlemmene skal motta godtgjørelse for utførelsen av vervet, skal 
godtgjørelsen fastsettes av årsmøtet med virkning for kommende styreperiode. 

 
Kasserer og sekretær, fordeles ut i fra arbeidsmengde: Totalt kr. 4000,- 
Øvrige verv i styret: Totalt kr. 3000,- (leder + styremedlemmer, vara godtgjøres ikke) 
 
Total godtgjørelse budsjettår 2015: Kr. 7000,- 
 
Godtgjørelse utbetales til styremedlemmer i desember. 
 
Vedtak __________________ 
 
 



 
 

SAK 2 
Paraplyorganisasjon  
 
Granhaugåsen Grendelag er og har vært medlem av paraplyorganisasjonen Velforbundet 
org.nr. 995 667 924 siden februar 2011. Styret har tatt kontakt med Velforbundet ved flere 
anledninger og fått god hjelp, men det siste året har saker ikke blitt svart på og ingen svarer på 
purringer. Saker dette gjelder er momskompensasjonen 2013 og juridisk betenkning 
vedrørende overtakelse av vedlikeholdsavtale til ny grunneier som Granhaugåsen Grendelag 
har med tidligere Utbyggingssamarbeidet Granhaugåsen AS. 
 
Disse sakene er av stor viktighet for Granhaugåsen Grendelag og det anses derfor som svært 
uheldig at en paraplyorganisasjon ikke besvarer forespørslene som påvirker Grendelagets 
økonomi. 
 
Styret anbefaler skifte av paraplyorganisasjon; fra Velforbundet org.nr. 995 667 924 til  
Vellenes Fellesorganisasjon org.nr. 995 499 886.  
 
Økonomisk sett er medlemskontingenten av samme størrelse hos begge organisasjoner. 
 
Vedtak om skifte av paraplyorganisasjon medfører også formuleringsendring i Vedtektene 
§2.6: 
 
Eksisterende paragraf: 
2.6 Velforeningen er medlem av Velforbundet, org.nr. 995 667 924 
 
Formulering endres til: 
2.6 Velforeningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon, org.nr. 995 499 886 
 
 
Vedtak __________________ 



 
 

 
SAK 3 
Armaturutskiftning  
 
Eidsvoll Kommune har skiftet ut armaturer på sin del av anlegget tilhørende felles strømmåler 
”Granhauglia”. Ut i fra tidligere strømforbruk er besparelse i perioden nov-jan på 40-45% 
kontra forbruk i 2012 og 2013. Infratek hadde serviceoppdrag i 2012 og rådet oss til å 
revurdere eksisterende armaturer da de er problematiske; varmen i kuppelen har ingen steder å  
gå og kabler blir derfor svært sprø, samt at både drossler og tennere må skiftes oftere enn 
normalt pga varmegang – så det vil etter hvert bli store vedlikeholdskostnader for eksisterende 
armaturer. Lyspærer ble skiftet i 2012, noe som tilsier at de kan begynne å blinke og slukne 
ila 2015/starten av 2016 da forventet levetid er 4år. 
 

 
 
Styret mener det nå er fornuftig å skifte armatur på resten av anlegget for å få like armaturer 
som kommunen har brukt, slik at det blir et helhetlig anlegg. I tillegg må det snart utføres 
pærskifte på nytt og nødvendig vedlikehold da flere armaturer tenner en gang i blant eller 
virker ikke i hele tatt.Velger årsmøtet å utsette armaturutskiftning, risikerer man at armaturene 
ikke er å oppdrive når utskriftningen skal utføres, samt at vedlikeholdskostnadene skyter i 
været. 
 
Saken må presenteres i sin helhet på årsmøtet da potensielle entreprenører ikke har overholdt 
tidsfristen for innlevering av pristilbud. 
 
 
Vedtak __________________ 
 
 


