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Referat 

ÅRSMØTE I RØMÅSEN OG NATRUDSTILEN VEL 2020 

Lørdag 22. februar kl. 15.00 i Flerbrukshallen Natrudstilen 

Møtet startet klokken 16.00 med  orientering om nærmiljø, planer og utvikling i Rømåsen og 
Natrudstilen ved Mathias Neraasen og Johannes Haukåssveen. Se eget referat fra dette punktet.  

Årsmøtet startet 17.45 

34 stemmesedler delt ut. Noen forlot salen undeveis da møtet dro ut i tid og det ble 31 
stemmeberettigede som var tilstede under behandling av budsjett og innkomne forslag.  

Agenda årsmøte 

1. Godkjenning av innkalling 

 

Avstemning: 

Enstemmig vedtatt.  

 

2. Valg av ordstyrer og referent  
 
Sveinung Austefjord foreslås  valgt til ordstyrer. Sidsel Nordhagen foreslås valgt som 
referent.  

 

Avstemning: 

Enstemmig vedtatt.  

 

3. Valg av 2 representanter til å signere protokollen 



Terje Faråsen og Dag Grini foreslås valgt til å underskrive protokollen fra årsmøtet. 

Avstemning: 

Enstemmig vedtatt.  

 

4. Årsberetning 

Styrets årsberetning ble gått gjennom av styrets leder og medlemmene fikk anledning til å 
kommentere / stille spørsmål.  

Spørsmål fra salen knyttet til rettssaken til Øyungen vel. Vet vi mer om hva som skjer med 
saken? Foreløpig vet vi ikke noe konkret om når saken kommer opp. Informerer når vi har 
mer informasjon. 

Avstemning: 

Vedtatt enstemming. 

 

5. Aktivitetsplan 2020 

Avstemning: 

Vedtatt enstemming. 

 

6. Forslag til kontingent  
Innsendt forslag om å ha lik kontingent ble lest opp.  
Diskusjon om forslaget.  
 

Avstemning: 

Det stemmes over om kontingenten bør være lik for alle. 

17 stemte for , 14 stemte mot (31 stemmeberettigede tilstede) 

Det ble vedtatt at kontingenten skal være lik.  

 

7. Forslag om å gjeninnføre støtte til SOS 

Avstemning: 

32 stemte for, 2 stemte mot (34 stemmeberettigede tilstede) 

 

8. Fremleggelse av regnskap og budsjett  



Regnskapet ble gjennomgått. 75.000 til Øyungen er ikke brukt, pengene står på sperret 
konto og er ikke brukt. Diskusjon om hvordan dette er ført i regnskapet. Det har vært 
diskusjoner om hvordan dette skal føres i styret og denne måten er valgt for å synliggjøre 
at det er en mulighet for at pengene tilbakeføres. Derfor er summen er ført på begge sider 
av balansen da midlene foreløpig ikke er brukt, men står på en konto utenfor vellets og 
det er en mulighet for at pengene blir tilbakebetalt.   

Styreleder redegjorde for innbetaling til SOS i 2019.  Årsmøtet støtter at dette ble gjort 
med bakgrunn i at det er en viktig sak og konsekvensene ved å ikke betale var store, men 
vil påpeke at årsmøtevedtak skal følges. 

Revisors beretning ble lest opp. 

Avstemning: 

Regnskapet og budsjett ble vedtatt enstemmig. 

 

9. Innkomne forslag (kontingent er behandlet sammen med fastsettelse av kontingent) 

a) Forslag om å sette av 50.000 til trivselstiltak. Forslaget trekkes da det er foreslått i 
budsjettet som ble lagt fram i punktet før. 

Oppfordrer også alle til å melde inn innspill og konkrete forslag. Det var også frivillige 
som meldte seg til å bidra til konkrete oppgaver. 

b) Forslag om at styret skal pålegges å ta opp eiendomsskatten og særlig områdefaktoren 
med kommunen. Forslagsstiller redegjorde for forslaget. Styret kommenterte at vi 
jobber med dette sammen med øvrige velforeningene.  

 

Avstemning: 

Vedtatt med 29 stemmer for og 2 stemmer mot. 

 

10. Valg 

Valgkomiteens innstilling var følgende: 



 

Avstemning: 

 Foreslått styre fra valgkomiteen ble vedtatt enstemmig.  

Det mangler valgkomite. Ingen meldte seg til innsats. Styret må jobbe videre med å finne 
medlemmer. 

 

11. Avslutning 

Styreleder takket for møtet. Møtet ble avsluttet 1900. 

 

Sjusjøen, 22.februar 

 

 

____________________      _______________________ 

Dag Grini      Terje Faråsen  


