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1. Åpning v/leder med registrering av stemmer 
Registrering av fullmakter og stemmeberettigede. 

Antall møtende: 7  

Antall fullmakter: 0  

Totalt stemmer: 6   

2. Godkjenning av innkalling 

Innkalling gjennomgås. 

  Vedtak: Godkjent med kommentarer. Styret vurderer nye innkallingsmetoder for neste år. 

 

3. Valg av ordstyrer og referent  
Ordstyrer: Roy Kvamme   

Referent: Aud Lene Berg-Hansen   

  Vedtak: Godkjent uten innsigelser 

 

4. Valg av 2 personer for signering av protokoll 

Signatur protokoll: Sven Åsmund Opsahl og Christian Engebretsen     
 

5. Årsberetning 2021 

Årsberetningen ble lest opp 

Vedtak: Godkjent uten innsigelser 

 

6. Regnskap 2021 

Regnskapet ble gjennomgått. Kommentert at den autogenererte rapporten inneholder feil 

budsjettall for 2022, og skal sees bort fra. Busjettforslag 2022 er eget punkt for årsmøtet. 

Vedtak: Godkjent uten innsigelser 

 

7. Innkommende saker 

Styret har to saker: 

 

Forenklet Forretningsførsel  

Styret foreslår at Granhaugåsen Grendelag inngår avtale om forenklet forretningsførsel med et 

lokalt firma. Styret ber om årsmøtets godkjenning til å innhente tilbud og inngå avtale for 2022.  

Bakgrunnen for forslaget er at grendelaget vokser, og kassererjobben begynner å bli omfattende. 

Styret ser det derfor hensiktsmessig å sette ut denne jobben til profesjonelle, og sikre god daglig 

drift. Styret ser dette også som et tiltak for å lettere kunne rekruttere medlemmer inn i styreverv. 

Kassererjobben er i dag honorert, og dette honoraret foreslås redusert tilsvarende vanlig 

styremedlemshonorar. Ved bortfall av revisjon opphører også honoraret til revisorer. Ideelle 

organisasjoner er unntatt revisjonsplikt.  

Vedtak: Godkjent uten innsigelser 

 

 

 



  

 
Granhaugåsen Grendelag post@granhaugasen.no Side 3 av 3 
Postboks 225, 2071 Råholt www.granhaugsen.no 

Org.nr: 993 132 829 

 

 

Vedlikeholdsavtale for Gravhaugen 

Styret ber om årsmøtets godkjenning til å innhente og inngå avtale om klipping og vedlikehold av 

området rundt gravhaugen. Det finnes flere lokale firmaer som kan forespørres om en slik jobb. 

Granhaugåsen Grendelag mottar årlig 6000,- fra fylkeskommunen for å ta dette vedlikeholdet. 

Vedtak: Godkjent uten innsigelser 

 

8. Budsjett 2022 

Budsjettforslaget ble gjennomgått og kommentert. Styret har i forslaget til budsjett økt postene for 

strøm, vintervedlikehold etter overtagelse av arealer. Dette ble det ikke justert for i budsjettet for 

2021. Videre har posten for nye avtaler for forenklet forretningsførsel og utvidet avtale for 

sommervedlikehold blitt tatt med. Årets kontingent foreslås derfor til kr. 1800,-.  

 Vedtak: Godkjent uten innsigelser 

 

9. Valg 

Grendelagets styre for 2021 ble alle valgt inn i 2020 med samme utskiftningsintervall. Dette betyr at 

neste år er hele styret på valg igjen. Styret av 2021 foreslår derfor at Årsmøtet 2022 velger for 

Granhaugåsen Grendelag følgende medlemmer:  

Leder:  Roy Kvamme    (Ikke på valg)   På valg 2023 

Kasserer.: Per Ivar Huus    (Velges for 2 nye år)  På Valg 2024 

Sekretær: Aud Lene Berg-Hansen  (Ikke på Valg)  På valg 2023 

Styremedlem: Tom Gundersen   (Velges for 2 nye år) På valg 2024 

Styremedlem: Odd Arild Dahlum   (Ikke på valg)   På valg 2023 

Vara:  Bjørn Harald Kristiansen  (ikke på valg)   På valg 2023 

Vedtak: Godkjent uten innsigelser 

 

Årsmøte hevet kl. 19:37 

 

 

……………………………………………….    ………………………………………………. 

Aud Lene Berg-Hansen      Dato 
Referent  

 

 

 

……………………………………………….    ………………………………………………. 

Sven Åsmund Opsahl       Christian Engebretsen 
Protokoll           Protokoll 


