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Referat Styremøte 5/2017 

 
 
Sted:  Gustav Granhaugs veg 37 
Tid:   Onsdag 29. november 2017 kl. 19:00 
 
Tilstede:  
Thor-Even Skjølås (TS), Bjørn Harald Kristiansen (BK) og Frode Dahlø (FD). 
TS fører referat 
 

Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

28/17 Godkjenning av innkalling 5/17 og referat 4/17  

 10/17 – Utført.  
 
 

 
TS 
 

 
Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

29/17 Friområde 3  

 Viktig å få sådd gress så snart som mulig til våren. April! 

Julianne Kristiansen ser på alternative lekeapparater og priser. 
Styret har for øyeblikket kr. 44 000,-. Styret har et alternativ liggende 
som tas opp til vurdering våren 2018. 

TS 
 

 
Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

30/17 Fotballbane 
Område asfalteres. 
Fotball/håndballbane og basketballbane 

2 lysmaster med timerfunksjon settes opp på hver kant av banen. 

Det tilrettelegges for isbane ved at det opprettes en brannkum i 
umiddelbar nærhet til ett av hjørnene på banen, med 
brannslange/munnstykke og enkel måte for å få vann av/på uten å måtte 
klatre ned i kum.  

 
TS 
 
 
 

 Ny lekeplass  

 Be om en oversikt over hva slags lekeapparater de skal sette opp på 
eksisterende Lekeplass 1.  
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Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

31/17 Årsmøte  
Ordinært årsmøte settes til 5. Februar 2018 kl. 19:00. Sjekke om kantina 
er ledig på Gladbakk Aktivitetssenter. 

Gjennomgå vedtektene og se om noe bør endres i forhold til nytt 
område. 

 
 
 
ALLE 

 Plan for 2018 er å opprette ny lekeplass på Friområde 3. 

Budsjett for 2018 blir stående som foreslått. Kr. 1400,- er 
medlemskontingent i 2018. 

 

 
Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

32/17 Økonomi  
Regnskapet ser foreløpig til å gå noe i underskudd, usikkert hvor mye – 
men trolig under kr. 2000,-. 

Faktura på manglende kontingent sendes til inkasso og overføres til 
inkassoselskap før årets slutt. 

Vedlikeholdskontoen flyttes over til ny konto, som benyttes som 
kontingent fra 2018 hvis ordinært årsmøte godkjenner denne metoden. 

 
 

 
Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

33/17 Julegrantenning  
Ca 70 påmeldte. 

BH ordner med innkjøp og klargjøring av gløgg. Minimum 12 liter. 

TS ordner juletre. Sjekker opp juletrefot.  

TS ordner godteri og pakking av poser, samt overlevering til Nisse. 

 
 

 
Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

34/17 Vintervedlikehold 2017/2018  
Avtale foreligger mellom Nordbohus Romerike AS og entreprenør Morten 
Tømte, som har vært grendelagets entreprenør de siste årene. 
Grendelaget faktureres for 1/3 av det totale beløpet. Budsjetteres i 2018 
med kr. 12 000,-. 

 
 

 
Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 

35/17 Inn/Ut post  
Ingen post 

 
 

 
Saksnr. Saksinformasjon Ansvarlig 
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36/17 Eventuelt   

 Stien som er midlertidig vei, foreslås fra styret at får et lag med matjord 
på kantene av veien og litt innpå subbusen, slik at det blir en ca 2m bred 
sti som er ferdig gruset. 
 
Avtale Nordbohus Romerike AS – Purres på. 

 

 Lekeplass  

 Sandkassa fjernes. Vurdere en mindre sandkasse med mulighet for lokk. 

Nett på fotballmål skiftes til nytt nett, 5*5cm. Må også forankres i bakken. 

Huskene må utbedres, ref. Rapport. Nye gummistrømper og skruer. 

 

 
Møtet hevet kl. 20:30 
 
Andre saker ble ikke behandlet. Styret var beslutningsdyktig.    

 
 

Råholt, 29. november 2017 
         
sign        sign       
____________________ ____________________  
Bjørn Harald Kristiansen Frode Dahlø    
Styreleder   Styremedlem                      
                          
sign 
____________________ 
Thor Even Skjølås 
Sekretær/kasserer 
 


