
 
 

 Årsmøte Kvisle Skog Vel 2022  

 

Protokoll fra årsmøte i Kvisle Skog Vel 2022 

 

Møte Årsmøte 

Dato:  03.09.2022 

Tid/Sted  Badeplassen Metjønn  

Oppmøte  55 hytter var representert.  
Fra grunneiere møtte  
Per Magne Helseth.  

Referent  Tomas Lyngstad  

 

SAK Vedtak  Beslutning 

1. Åpning av årsmøte  Velkommen og redegjørelse for møte  

2. Valg av møteleder Styrets leder Aron Preus foreslått som 
møteleder 

Enstemmig 
vedtatt  

3. Oversikt fremmøte 45 hytter representert iht. 
fremmøteregistrering 

 

4. Valg av repr. til å 
signere protokoll 

Foreslått for å signere møteprotokoll:  
Britt hytte 60  

Enstemmig 
vedtatt 

5. Godkjenning 
innkalling  

Ingen bemerkninger 
Sendt ut mail 9 juli og sendte papirer 21 juli 
mail, nettsider og Facebook.  

Enstemmig 
vedtatt 

6. Godkjenning av 
dagsorden 

Ingen bemerkninger Enstemmig 
vedtatt 

       7a.  Styrets årsberetning Styrets leder redegjorde for årsberetning i 
tråd med innkalling til årsmøtet.  
 

Enstemmig 
vedtatt 

       7b.  Informasjon om vei Dagfinn Ravnås orienterte innhold i 
veiregnskap som rapportert fra grunneiere. 

- Går mot vinter og brøyting som 
gjelder. BB entreprenør erstattet av 
Harald Bergan som skal stå for 
brøyting.  

- Kantslått  
- Harald orientert at BB-entrepenør 

skal ta kantslått.  
 
Grunneier Per Magne Helseth 
redegjorde regnskap og budsjett for 
vei. 

- Tatt ut utgifter og inntekter ved årets 
slutt. Gjort opp sommer – sommer 
tidligere. Nå endres praksis til helårs 
jan-des. 

- Inntekter. Om lag 10% som ikke har 
betalt vei PT.  

- Spørsmål om nye veier finansieres av 
eksisterende hytter. Svaret er nei. De 

Enstemmig 
vedtatt 
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nye tomtene betaler 187.500 pr tomt 
som innskudd på veinettet. 

- Regnskapet har blitt vesentlig bedret 
og gir bedre uttrykk for det som  
  

8. Regnskap 20721 og 
revisors rapport 

Aron redegjorde for regnskap.  
Kommentar til regnskapet:  
Inntekter pålydende 112 hytter. Noe støtte 
fra salg av informasjonshefte. Finnes fortsatt 
infohefter igjen. Finnes også av de eldste 
småbøkene som tidligere styret har laget. 
Inntekter (støtte) fra kommunen. Kjøpt inn 
høyttaler til vellet og dermed kan denne 
brukes hvis det skal være arrangementer.  
 
Innspill fra medlemmene. Veldig bra 
regnskap, oppstilling og fin gjennomgang. 
Dette ønsker vi oss for vei også neste år. 
 

Enstemmig 
vedtatt 

9. Budsjett 21/22 og 
medlemskontingent 

Aron redegjorde for budsjett.  
Budsjett videreført med samme nivå og 
medlemskontingent foreslått uendret. 
 
Avsetting for tiltak innen Kvisle skog 
forvaltning. Tiltak påtenkt beskrevet på 
kvisleskog.no Her kan det søkes styret for 
tiltak. 
 
Budsjetterer med et lite underskudd med 
bakgrunn i mindre forbruk 2021.  
 
Hvor mange hytter totalt?  
Registrert 133 hytter i lista hos grunneiere, 
men noen ligger brakk.  

Enstemmig 
vedtatt 

10. Saker til behandling  Sak Søke grønne midler om ressurser til å 
utbedre akebakke og bålplass  
 
Grunneier at grønne midler er % av 
tomtesalg, for tiltak som kommer hele 
hyttevellet til gode. 
 
Forslaget ble klappet inn og det er med dette 
gitt aksept for at gruppa ser videre på tiltaket 
og søker om grønne midler for å gjøre tiltak i 
tråd med saksfremlegget.   

Enstemmig 
vedtatt 

11. Valg av styre, 
revisor og evt 
komiteer 

Se vedlegg for detaljer ved styret.  
Nye medlemmer foreslått inn i styret:  
Aron takket ja til å være med 2 år videre som 
styrets leder.  
Oddbjørn  
Runar Halvorsen nestleder 
Hyggelig å ønske Brit Berntsen inn i styret 

Enstemmig 
vedtatt 
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(nytt medlem fra 2022) 
Ingunn Vogel blir med videre  
Tommy Stavrum inn i styret 
Lars Erik Johnsen i styret 
2 varamedlemmer på vei ut: 
-Pål Gundersen 
-Harald Larsen 
 
Nytt medlem inn i veikomiteen:  
Dagfinn Ravnås.  
 
Tomas Lyngstad og Rebekka Preus tar ikke 
gjenvalg.  
 

 

Vedlegg: 

 

 

Underskrift protokoll  
 

 
 

     
      


