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INNKALLING 
ORDINÆRT ÅRSMØTE 

 

 

Microsoft Teams 

Mandag 8. februar 2021 

Klokken 19:00 

 

 
Scan denne med mobilkamera litt før møtestart 

hvis du ikke har mottatt invitasjon per e-post 

(test det gjerne på forhånd) 

 

 

  



 

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag 

Tid:  Mandag 8. februar 2021 kl. 19:00 

Sted: Microsoft Teams 

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

post@granhaugasen.no senest 18. januar 2021. 

 

Dagsorden 

1.   Åpning v/leder med registrering av stemmer 

2.   Godkjenning av innkalling 
3.   Valg av ordstyrer og referent 

4.   Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll 

5.   Årsberetning 

6.   Regnskap 

7.   Innkomne saker 

8.   Budsjett 

9.   Arbeidsplan 

10. Valg av styremedlemmer og komitéer 

 

Dersom noen er forhindret i å møte, kan vedkommende utstede fullmakt (se siste side eller 

fyll ut digitalt: http://granhaugasen.no/fullmaktskjema-arsmote/) og la seg representere på 

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

 

For fullmaktsskjema kan også denne lese med ditt mobilkamera: 

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på 

http://granhaugasen.no fra senest  

1. februar 2021. Dokumentene kan også fås ved henvendelse til 

sekretær: post@granhaugasen.no eller ved å kontakte sekretær 

på 40 22 30 30. 

 

MØTEKULTUR 

Alle har mikrofon på mute og kamera av under møtet.  

Har du kommentarer/spørsmål vises dette ved å rekke opp hånden eller skrive i chat. 

Når tildelt ordet skrus mikrofon og video på, av igjen når ferdig. 

Stemmegivning utføres ved å rekke opp hånden. Hånden tas ned når saken er avgjort 

og ordstyrer har gitt beskjed om det. 

 

Vel møtt! 
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Årsberetning for Granhaugåsen Grendelag 
1. januar – 31. desember 2020 

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 2020 bestått av følgende medlemmer: 

Leder:  Bjørn Harald Kristiansen 

Kass./sekr.: Thor Even Skjølås 

Styremedlem: Frode Dahlø 

Styremedlem: Anders Haugerud 

Styremedlem: Lilja Arnlaugsdottir 

Vara:  Finn Dalsveen 

Styremøter 
Grendelagets styre har avholdt 6 styremøter, hvor av 5 er gjennomført digitalt, og behandlet 

36 saker. 

 

Medlemsmøter 
Grendelagets styre har ikke sett noen behov for medlemsmøte. 

Kontingent 
Årets kontingent ble vedtatt til kr. 1700,-. Deler av kontingenten ble dekket inn av oppsparte 

midler etter tidligere årsmøtevedtak. 

Dugnader 
Det ble gjennomført vårdugnad 14. mai, hvor det ble raket og ryddet søppel på alle 

fellesområdene. Ryddet noe vegetasjon på gravhaugen.  

Det ble opprettet ny lekeplass på friområdet som befinner seg i avstikkeren til Gustav 

Granhaugs veg 44-52. Dette ble utført på dugnad av noen av beboerne i tilhørende boliger. 

Gressklipping ble utført av ØRi AS. Dette har fungert tilfredsstillende og fellesarealene har 

vært godt stelt. 

Arrangementer 
Alle arrangementer ble avlyst på grunn av pandemien og av hensyn til smittespredning. 

Høringer 
Utbyggingsplaner for B3 Bekkedal ble sendt ut på offentlig høring med frist for innspill 14.09.20. 

Styret sendte en tilbakemelding/bekymring på planen innen fristen, på vegne av Granhaugåsen 

Grendelag. 

Råholt, 01.02.21
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Regnskap 
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REVISJONSBERETNING 
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Innkommende forslag 
 

Styret har 6 saker til behandling av årsmøtet. 
 

Styrets 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 

 

Styreleder:   Kr. 2500,-  

Kasserer:   Kr. 2500,- 

Sekretær:   Kr. 2500,- 

Styremedlem:   Kr. 1000,- pr verv (totalt kr. 2000,-, vara godtgjøres ikke). 

Revisor:   Kr.   250,- pr verv (totalt kr.    500,-) 

Total godtgjørelse 2021: Kr. 10000,- 

Godtgjørelse utbetales til styremedlemmer i desember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: _____________________________________________ 
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Styrets SAK 2 
 

Fremtidig vedlikehold 

 

I 2009 mottok Granhaugåsen Grendelag tilbud på reasfaltering av daværende veinett 

tilhørende grendelagets ansvarsområde. Dette tilbud var da på kr. 300 000,-. Veinettet har 

de siste årene blitt oppgradert og utvidet av utbygger. Hva denne kostnaden vil være i 

fremtiden er høyst usikkert, men antas betydelig høyere enn i 2009. 

 

I 2015 ble det byttet ut armaturer på gatebelysningen i Granhaugåsen med en kostnad på i 

overkant av kr. 100 000,-. Disse har en antatt levetid på 20 år og bør da antas 

utskiftningsklare i 2035. 

 

Styret foreslår at det årlig legges inn kr. 20 000,- i budsjett årlig for avsetting til fremtidig 

vedlikehold (vedlikeholdskonto). 

 

En slik avsetting gir grendelaget en god økonomisk ryggrad, som også kan være positivt ved 

hendelser på tekniske anlegg, som nedkjørt lyktestolpe eller brudd på vann/avløpsnett hvor 

grendelaget kan/må forskuttere kostnadene for rask utbedring. I tillegg er man bedre rustet 

ved utskiftning av LED eller reasfaltering. 

 

Styret anbefaler at en slik avsetting foregår over en lengre periode, fra og med 2022 til og 

med 2035. 

 

 

 

 

Vedtak: _____________________________________________ 
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Styrets SAK 3 
 

Avslutning av konto 

 

«Oppsparte midler» er en konto som har blitt brukt for å dekke kontingent for de 

eksisterende 43 medlemmene i Granhaugåsen Grendelag før utvidelsen, i henhold til 

tidligere årsmøtevedtak. 

 

Styret ber om at kontoen avsluttes og restbeløp på kr. 656,64 overføres til vedlikeholdskonto. 

 

 

Vedtak: _____________________________________________ 

 
 

Styrets SAK 4 
 

Årsmøtet bes ta denne saken til behandling i sammenheng med punkt 8 i agendaen. 

Hvis saken nedstemmes, vil kontingenten øke med kr. 200,- per medlem. 

 

Overskudd 2020 

 

Grendelaget har i overkant av kr. 100 000,- på driftskonto når regnskapet 2020 er ferdigstilt. 

En god buffer er trygt og godt å ha for grendelaget, men en driftskonto av en slik størrelse bør 

unngås og bør være nærmest mulig beløpet som skal i omløp i budsjettåret inkludert planlagt 

inntekt. Viktigste er å kunne dekke fortløpende fakturaer for lisenser og strøm, samt 

vintervedlikehold. Andre utgifter dekkes av innkommen kontingent.  

Styret foreslår derfor at kr. 20 000,- fra overskuddet overføres fra driftskonto til 

vedlikeholdskonto i 2021 og at budsjettet godkjennes som et underskuddsbudsjett.  

Dette bidrar til lavere kontingent i 2021. 

 

 

 

Vedtak: _____________________________________________ 
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Styrets SAK 5 
 

Årsmøtet bes ta denne saken til behandling etter punkt 10 i agendaen. 

Saken strykes hvis valg ikke er gjennomførbart. 

 

Varighet på styreverv 

 

Da valg ikke kunne gjennomføres på årsmøtet som ble gjennomført i 2020 og ekstraordinært 

årsmøte måtte utsettes på grunn av covid-19, har grendelaget nå kommet opp i en situasjon 

hvor hele styret skal skiftes ut samtidig. 

Henviser til vedtektene, som i grunn kun omhandler førstegangsvalg: 

7.5 Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to 

styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. 

Men styret er nå i en slik situasjon, at denne vedtekten nå blir gjeldene og dagens styre ber 

årsmøte vedta følgende tidsperiode på rollene som skal besettes: 

Leder: 2 år 

2 styremedlemmer: 2 år 

2 styremedlemmer: 1 år 

Slik får man igjen kontinuitet i styret og forsiktig utskiftning hvis det er aktuelt. Samtlige 

styremedlemmer som da står til valg til neste ordinære årsmøte, kan stille til gjenvalg i 2022. 

Det anbefales at rollene sekretær og kasserer besittes i minst to år. 

 

 

 

Vedtak: _____________________________________________ 
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Styrets SAK 6 
 

Årsmøtet bes ta denne saken til behandling etter punkt 10 i agendaen. 

Saken strykes hvis valg er gjennomførbart. 

 

Redusert drift / frys / oppløsning av Granhaugåsen grendelag 

 

På grunn av manglende medlemmer til å besitte styreverv i Granhaugåsen Grendelag, ser 

ikke styret noen andre muligheter enn å redusere drift til minimum / fryse all aktivitet eller 

gå inn for oppløsning av Granhaugåsen Grendelag. 

 

Redusert drift tilsier at en eller flere påtar seg rollen som styreleder/kasserer for å kreve inn 

kontingent, betale løpende fakturaer og signere kontrakter for sommer- og vintervedlikehold. 

Årsmøte må gjennomføres. Ingen andre aktiviteter gjennomføres. Vedtektenes krav om 

styremøter og grendelagets ledelse tilsidesettes i perioden med redusert drift.. 

 

Frys av grendelaget tilsier at ingen aktivt sitter i styret og grendelaget er per definisjon i 

brakk. Grendelaget driftes ikke og avtaler for vinter- og sommervedlikehold må selv 

utarbeides av de som har behov for dette, eller gjøre arbeidet på dugnad.  

 

En oppløsning medfører en del nødvendige avklaringer, deriblant drift av felles infrastruktur 

som veier, tekniske installasjoner og friområder/lekeplasser. Granhaugåsen Grendelag står i 

dag som eier på noe av områdene, og det er tenkt at grendelaget tar over en del friareal fra I-

bolig når nytt boligområde er ferdigstilt. Avviklingsstyre må oppnevnes.  

 

Vedtak om oppløsning må fattes med minst 2/3 flertall og nytt ekstraordinært årsmøte 

avholdes 3 måneder senere. Flertallet må gjentas for å effektivisere avviklingen. Grendelagets 

formue tilfalles «Bli med» i henhold til vedtektene. 

 

 

 

 

Vedtak: _____________________________________________ 
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Budsjettforslag 2021 
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FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2021 
 

 

 

 

 

  

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

Styremøte rett etter frist for innsending av saker til årsmøte. 

Ski-/Akedag. Væravhengig. 

Februar Hvis ordinært årsmøte; Budsjett og kontingent vedtas. 

Styremøte snarest mulig etter årsmøte. Konstituering av styre. 

Innmelding av nytt styre til Altinn / Frivillighetsregisteret. 

Mars Giro kontingent med forfall 20. mars. 

Årsmøte innen utgangen av mars. 

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

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

Juni Hvis behov; Giro kontingent med forfall 20. juni. 

August Anbud snøbrøyting. 

Avtale utarbeides og signeres begge parter. 

September Grendetreff første søndag 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 Viken Fylkeskommune etter avtale, forfall 31. desember 

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



 

 
Side 14 av 16 post@granhaugasen.no Granhaugåsen Grendelag 
 www.granhaugsen.no Postboks 225, 2071 Råholt 
  Org.nr: 993 132 829 

 

 

 

SPESIELT FOR 2021 
 Fortsatt følge opp overtakelse av stikkveier og fellesarealer. 

 

 Følge opp overtakelse av lekeplass(er) 

Viktig å huske på: Alle lekeapparater må være godkjent av eksternt firma før det offisielle 

ansvaret og kostnader bæres av grendelaget. 

 

 Følge opp videre utbygging av feltet Granhaugåsen. Fortsette dialog med utbygger. 

 

 Bli bedre kjent med nye medlemmer og sameier. 

 

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

Eventuell endring av avtale på grunn av flere fellesarealer til vedlikehold. 

 

 Bestille fotballmål til ny grusbane, etter spesifikasjoner fra i-bolig. 

 

 Skilt «Velkommen til Granhaugåsen». Plassering må avtales. Skilt produseres og monteres. 

 

 Innkjøp av krakker til ny lekeplass (GG 44-52) av «Tildelte midler». 

  

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

Regnskaps- og bilagsføring. 

Søknader fond/gavetildelinger ved behov. 

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

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 

Informere medlemmer ved behov (primært facebookgruppen 

«Medlemsside Granhaugåsen Grendelag»). 

 

http://www.granhaugasen.no/
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VALG 
Følgende medlemmer har hatt verv i 2021: 
 

Leder:  Bjørn Harald Kristiansen  - På valg, tar ikke gjenvalg 

Kass./sekr. Thor Even Skjølås   - På valg, tar ikke gjenvalg 

Styremedlem Frode Dahlø     - På valg, tar ikke gjenvalg 

Styremedlem Anders Haugerud    - På valg, tar ikke gjenvalg 

Styremedlem Lilja Arnlaugsdottir   - På valg, tar ikke gjenvalg 

Vara:  Finn Dalsveen    - På valg 

 

Revisor Geir Espen Johansen   - Ikke på valg, fast verv 

  Christian Haugerud Engebretsen - Ikke på valg, fast verv 
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FULLMAKT 
Kun én fullmakt pr eierseksjon 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

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

Mandag 8. februar 2021 kl. 19:00 via Microsoft Teams. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

NB: 

Kan også leveres digital. Skan denne med ditt mobilkamera:  

 

Du kan også gå direkte i din nettleser: 

http://granhaugasen.no/fullmaktskjema-arsmote/ 

 

 

http://granhaugasen.no/fullmaktskjema-arsmote/

