
  

 

 

 

 

 

INNKALLING 
ORDINÆRT ÅRSMØTE 

 

 

 

Gladbakk Aktivitetssenter 

Mandag 6. februar 2017 

Klokken 19:00 

  



 

 

 

 

 

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag 

Tid:  Mandag 6. februar 2017 kl. 19:00 
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Møterommet 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post 

post@granhaugasen.no senest 22. januar 2017. 

 

 

Dagsorden 

1. Åpning v/leder med registrering av stemmer 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av ordstyrer og referent 

4. Årsberetning 

5. Regnskap 

6. Budsjett 

7. Arbeidsplan 

8. Innkomne saker 

9. Valg av styremedlemmer og komitéer 

 

 

 

 

Dersom noen er forhindret i å møte, kan vedkommende utstede fullmakt (se siste side) og la seg 

representere på årsmøtet. Ett medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. 

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på http://granhaugasen.no fra senest  

29. januar 2017. Dokumentene kan også fås ved henvendelse til sekretær: post@granhaugasen.no eller 

ved å kontakte sekretær på  

Gustav Granhaugs veg 30A, 2070 Råholt, 40223030. 

 

Vel møtt! 

  



  

 

 

Årsberetning for Granhaugåsen Grendelag 
1. januar 2016 – 31. desember 2016 

 

Granhaugåsen Grendelag er en velforening for boligfeltet Granhaugåsen. Grendelaget ble stiftet 

25.07.2001 og har vært i ordinær drift siden årsmøtet i 2002. Grendelaget skal ivareta 

medlemmenes interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes 

trivsel og sikkerhet. 

Styret 
Grendelagets styre har i 2016 bestått av 

følgende medlemmer: 

Leder:  Erlend Weiby 

Kasserer: Thor Even Skjølås 

Sekretær: Thor Even Skjølås 

Styremedlem: Finn Dalsveen 

Styremedlem: Bjørn Harald Kristiansen 

Vara:  Anders Alfarrustad 

 

Styremøter 
Grendelagets styre har avholdt 4 

styremøter og behandlet 31 saker. 

 

 

Medlemsmøter 
Grendelagets styre har ikke sett noen 

behov for medlemsmøte, men det har blitt 

arrangert flere aktiviteter som flere av 

medlemmene har deltatt på, deriblant 

julegrantenning og grendetreff. 

 

Kontingent 
Årets kontingent havnet på kr. 1700,-, 

fordelt på 2 giroer. Kontingenten hadde 

innbetalingsfrist 20. mars og 20. juni. 

Ingen utestående fordringer. 

 

Arrangementer 
Nytt av året er dugnader oppdelt på 

fastsatte datoer med inndeling av 

medlemmer. Dugnadsordningen fungerte 

svært tilfredsstillende og svært mange 

medlemmer deltok på dugnad. 

Følgende arrangementer er gjennomført 

utover dugnader: 

20. august  Grendetreff 

27. november  Julegrantenning 

 

Grendetreff ble arrangert for første gang 

og styret fikk gode tilbakemeldinger på 

initiativet. Innføres som årlig tradisjon. 

 

Julegrantenningen ble gjennomført i 

tradisjonens tro, med god hjelp fra 

Kommisrud-nissen. 44 barn fikk en liten 

oppmerksomhet. Totalt deltok 90 personer 

på julegrantenning. 

Gressklipping ble satt bort til ØRi AS. 

Dette har fungert tilfredsstillende og 

fellesarealene har vært godt stelt. 

 

Økonomi 
Granhaugåsen Grendelag hadde i år et 

positivt resultat på kr. 965,39. 

Overskuddet overføres til egenkapital for 

2017. Regnskapet fremlegges på årsmøtet. 

01.01.2017 

  



 

 

 

 



  

 

 

  



 

 

 

 

  



  

 

 

 

EGENKAPITALEN PR. 03.01.2017         Kolonne5  

Innestående bedriftskonto pr 03.01.2017     kr      28 414,35  

Innestående vedlikeholdskonto pr 03.01.2017     kr    156 407,31  

Innestående tildelte midler pr 03.01.2017     kr      44 915,14  

Sum bank innskudd pr 03.01.2017      kr   229 736,80  

    

  



 

 

Granhaugåsen Grendelag   

Budsjett 2017   

Beskrivelse Utgifter Inntekter 

Stipulert medlemskontingent   kr     77 400,00  

Kompensasjon Akershus Fylkeskommune   kr       6 000,00  

Mvakompensasjon 2015   kr          903,00  

Vintervedlikehold 2016-2017  kr   26 395,00   

Hafslund Bedrift, Strøm  kr   10 000,00   

FDV  kr   10 000,00   

Kontingenter, årsavgifter  kr     2 000,00   

Arrangement, dugnad  kr     5 000,00   

Godtgjørelse styreverv  kr     7 000,00   

Avsetting fremtidig vedlikehold, jf årsmøte 
2014  kr   10 000,00   

Gressklipping ØRI  kr   13 750,00   

STIPULERT UTGIFT/INNTEKT  kr   84 145,00   kr     84 303,00  

STIPULERT DRIFTSRESULTAT 2017    kr          158,00  

Beregning av Kontingent 2017   

Beskrivelse Beløp  

Stipulert utgift 2017  kr   84 145,00   

Kompensasjon Akershus Fylkeskommune  kr     6 000,00   

Mvakompensasjon 2015  kr        903,00   

Antall boenheter                    43   

Stipulert kontingent 2016 per boenhet  kr     1 796,33   

Kontingent 2017 stipuleres til kr. 1800,- pr boenhet, under forutsetning av 43 
enheter og godkjent budsjett. 
Endres antall boenheter, senkes/økes kontingent med justering på neste 
fakturering. 
 
Kontingent med forfall 20.03.2017 settes til kr. 800,-. 
Kontingent med forfall 20.06.2017 settes til kr. 1000,-, 
men justeres etter behov i forhold til tilgjengelige driftsmidler kontra utgifter. 
Kontingent med forfall 20.11.2017 settes til kr. 0,-, 
men justeres etter behov i forhold til tilgjengelige driftsmidler kontra utgifter. 

Fakturering av Kontingent 2017   

Beskrivelse Beløp  

Forfall 20. mars 2017  kr        800,00   

Forfall 20. juni 2017  kr     1 000,00   

Forfall 20. november 2017  kr                -     

Stipulert kontingent 2017  kr     1 800,00   

   



  

 

   

ARBEIDSPLAN 
 

  

Januar Innkalling til ordinært årsmøte, minst 4 uker før årsmøtedato. 

Styremøte rett etter frist for innsending av saker til årsmøte. 

Ski-/Akedag. Væravhengig. 

Februar Ordinært årsmøte. 

Budsjett og kontingent vedtas. 

Utlevering av giro kontingent. 

Styremøte snarest mulig etter årsmøte. Konstituering av styre. 

Innmelding av nytt styre til Altinn / Frivillighetsregisteret. 

Mars Giro kontingent med forfall 20. mars. 

Mai Raking, sandsnuing, kontroll lekeapparater, rydde gravhaug, søppelplukking, 

fjerne brøytepinner, kontroll/reparasjon benker innen 17. mai. 

Juni Utlevering av giro kontingent senest 1. juni. 

Giro kontingent med forfall 20. juni. 

August Anbud snøbrøyting. 

Avtale utarbeides og signeres begge parter. 

September Grendetreff 1. lørdag i september kl. 13:00. 

Innpakking av krakker Friområde 2. 

November Utlevering av giro kontingent senest 1. november hvis økonomi tilsier det. 

Giro kontingent med forfall 20. november hvis økonomi tilsier det. 

Henting og oppsetting av juletre med julebelysning på lekeplass. 

Utsetting av brøytepinner. 

Desember Julegrantenning 1. søndag i advent 

Fakturering Akershus Fylkeskommune etter avtale, forfall 31. desember 

Fakturering Eidsvoll Kommune etter avtale strøm, forfall 31. desember. 



 

 

 

 

SPESIELT FOR 2017 
 Følge opp overtakelse av stikkveier og fellesarealer. 

 

 Følge opp videre utbygging av feltet Granhaugåsen. Få på plass dialog med utbygger og 

videre samarbeid for én velforening. 

(Forutsetter aksept av årsmøtet) 

 

 Gressklipping av Lekeplassen (Friområde 1), Friområde 2 og Friområde 3 utføres av ØRi AS. 

(Forutsetter aksept av årsmøtet) 

 

 Innkjøp av demobrukt slåmaskin som kan benyttes på gravhaug og friområder etter behov. 

(Forutsetter aksept av årsmøtet) 

 

 

  

  

«Året rundt» Styremøter etter behov, minst 4 i året. 

Regnskaps- og bilagsføring. 

Søknader fond/gavetildelinger ved behov. 

Innkjøp etter behov (drivstoff, blomster, kontorrek, vedlikehold). 

Kontroll av lekeapparater. 

Dugnad etter liste. 

Vedlikehold av gravhaug. 

Vedlikehold av fellesarealer hvis ikke innleid tjeneste. 

Følge med på kommunale og private planer og vegsaker. 

Holde à jour og videreutvikle hjemmesiden www.granhaugasen.no 

 



  

 

 

Styrets forslag til saker på årsmøte 06.02.2017 
 

Sak 1 
Godtgjørelse i henhold til §10.7 

Dersom styremedlemmer skal motta godtgjørelse for utførelsen av 

verv, skal godtgjørelsen fastsettes av årsmøtet med virkning for 

kommende styreperiode 

Leder + styremedlemmer: Kr. 1000,- pr verv (totalt kr. 3000,-, vara godtgjøres ikke). 

Kasserer:   Kr. 2000,- 

Sekretær:   Kr. 2000,- 

Total godtgjørelse 2017: Kr. 7000,- 

Godtgjørelse utbetales til styremedlemmer i desember. 

 

Vedtak: _____________________________________________ 

 

Sak 2 
Styret gjennomførte et prøveprosjekt i 2016 med utsetting av gressklippingen av grendelagets 

friområder til ØRi AS. Styret anser dette som vellykket og ønsker å videreføre avtalen. 

 

ØRi AS ber om en avtale på 3 år med en fastpris på kr. 11 000,- pr år eks mva 

Årlig avtale, legges inn i budsjett 2017, 2018 og 2019: Kr. 13 750,- pr år. 

 

Vedtak: _____________________________________________ 

  



 

 

 

Sak 3 
Styret vil jobbe aktivt med å holde gravhaugen fri for vegetasjon slik at gresset får overtaket 

og området vil bli en grønn flekk. Styret har sett på alternativer for å kunne effektivisere 

klippingen, og har fått et tilbud på en demobrukt, selvgående gresstrimmer, HWT 600 WD, 

til kr. 9200,- eks mva. Med i prisen medfølger ekstra tråder. 

Innkjøp: Kr. 11 500,- 

Beløpet anbefales dekket av kontoen «Tildelte midler». Styret har tidligere fått tildelt  

kr. 2500,- til dette formålet og har også inne søknad hos Akershus Fylkeskommune. Ved 

tildeling av midler vil midlene bli ført tilbake til «Tildelte midler». 

 

Granhaugåsen Grendelag mottar årlig kr. 6000,- fra Akershus Fylkeskommune v/arkeologisk 

enhet for å holde vegetasjonen nede.  

 

Vedtak: _____________________________________________ 

 

 

Sak 4 
Styret har invitert eier og utbygger av området, Nordbohus Romerike AS, nordvest for 

Granhauglia, Gårds- og bruksnr 128/76, 128/77, 128/85, 128/123, 128/217, til dialog for et 

eventuelt fremtidig samarbeid og utvidelse av Granhaugåsen Grendelag. 

Styret opplever Nordbohus Romerike AS som imøtekommende og ser for seg en mulighet for 

at Granhaugåsen Grendelag sitt ansvarsområde utvides til også å gjelde deres eiendommer 

som trolig vil påstartes høsten 2017 med byggetrinn 1. 

Styret ber om et mandat fra Årsmøtet for å arbeide videre med at alle husstander i nevnte 

område innlemmes i Granhaugåsen Grendelag. Dette vil bety at dagens 43 medlemmer 

utvides til ca. 90 medlemmer. Driften forøvrig antas å bli forholdsvis lik, men med ansvar for 

2 ekstra friområder.  

Styret vil jobbe for at det de nye medlemmene innbetaler en «oppstartssum» for å bli med i 

Granhaugåsen Grendelag, slik at dette blir nærmest mulig lik beløpet som grendelagets 

medlemmer allerede har bidratt i oppspart kapital og investeringer gjort de siste årene. 

 

Vedtak: _____________________________________________ 

 

  



  

 

 

VALG 
Følgende medlemmer har hatt verv i 2016: 

Leder:  Erlend Weiby     - På valg pga flytting 

Sekretær Thor Even Skjølås    - På valg, tar gjenvalg 

Kasserer Thor Even Skjølås 

Styremedlem Finn Dalsveen    - På valg, tar ikke gjenvalg 

Styremedlem Bjørn Harald Kristiansen  - Ikke på valg 

Vara:  Anders Alfarrustad    - På valg 

Revisor Geir Espen Johansen   - Ikke på valg, fast verv 

  Christian Haugerud Engebretsen - Ikke på valg, fast verv 

 

Følgende medlemmer stiller til valg i styret: 

Jon André Fagerholm    - Ny 

 

  



 

 

 

 

FULLMAKT 
Kun én fullmakt pr husstand 

 

 

Undertegnede …………………………………………………………………………………………………………. 
   (BLOKKBOKSTAVER) 

 

 

gir herved …………………………………………………………………………………………………………. 
   (BLOKKBOKSTAVER) 

 

fullmakt til å presentere mitt medlemskap ved ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag 

Mandag 6. februar 2017 kl. 19:00 på Gladbakk Aktivitetssenter 

 

 

Sted:  …………………………………… Dato: …………………………………………. 

 

 

 

Signatur …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


