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Referat fra årsmøte i Svines Velforening på Bøndernes 

hus søndag 10. juni 2012 kl. 12:00 

 
Dagsorden 

1. Åpning 
Møtet ble åpnet av styreleder Olav Trettenes 
 

2. Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkallingen godkjent 
 

3. Godkjenning av dagsorden 
Styret foreslo at sak 13.1 og 13. 2 behandles før sak 11 Budsjett. 
Vedtak: Forslag til dagsorden godkjent 
 

4. Valg av ordstyrer 
Vedtak: Olav Trettenes ble valgt 
 

5. Valg av referent 
Vedtak: Marianne Bevum ble valgt 
 

6. Valg av to personer til å undertegne referatet 
Vedtak: Ole Kristian Krogstad og Hanne K. Torgersen ble valgt 
 

7. Valg av to personer til tellekomité 
Vedtak: Ingen stemmetellere valgt 
 

8. Antall stemmeberettigede, inkludert fullmakter 
Antall tilstedeværende medlemmer: 27  
Antall fullmakter: 12 
Totalt antall stemmeberettigede: 39 
 

9. Styrets årsberetning 
Styreleder gjennomgikk årsberetningen 
Det kom kommentarer på at styreleder i årsberetningen pkt. 9.2 ba om 
ansvarsfrihet fra og med årsmøtet 19. juni 2011,med bakgrunn i at økonomien på 
dette tidspunktet var så dårlig at det ikke var mulig å gjennomføre de oppgavene 
som var bestemt. 
Det kom også kommentarer på at vellets regninger etter 1. oktober ble betalt av 
Styret privat, av samme årsak som nevnt over. 
Styret fremmet forslag om å godkjenne årsberetningen for 2012. 
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent 
 
 

10. Regnskap for foregående år 
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Regnskap for 2011 ble gjennomgått. Det kom merknad til at gjeld (ubetalte 
oppdrag) ikke var tatt med i regnskapet. Årsmøtet ønsket at man innarbeider 
kostnader i regnskapet det året de har påløpt og ikke bare når de er betalt. 
Vedtak: Regnskapet godkjennes med merknader. 
 

11. Budsjett for inneværende år 
Budsjett for 2012 ble gjennomgått. Det kom merknad om at budsjettet 
inneholder 30 000 kroner i gjeld som ikke kom fram i regnskapet. Dette var 
ikke kjent for revisorene da revisjonsberetningen ble utarbeidet. Budsjett 
2012 og regnskap 2011 omarbeides slik at 30 000 kroner overføres til 
regnskapet som gjeld, jf. sak 10. Revisorer utarbeider ny revisjonsberetning 
med bakgrunn i den nye informasjonen fra Styret 
Vedtak: Budsjettet godkjennes med endringer. 
 

12. Kontingent for påfølgende år 
Kontingent for budsjettperioden 1. mai 2012 til 30. april 2013 ble foreslått 
satt til 5000 kroner fordelt på to innbetalinger slik:  

1. september 2012:  3 000 kroner    (totalt   225 000 kroner) 
1. mars 2013:   2 000      ”         (totalt  150 000       ”    ) 
Totalt              5 000 kroner    (totalt  375 000 kroner)  

  
 Vedtak: Kontingent for perioden 1, mai 2012 til 30. april 2013 settes til 5 000 

kroner. 
 

13. Innkomne forslag 
1. Utbedring/oppgradering av adkomstveien over Spikerverket 

Styret fremmet følgende forslag: 
Styret anbefaler årsmøtet om å fatte vedtak om at ca. 250 meter av veien 
over Spigerverkarbeidernes Feriehjems eiendom oppgraderes. Arbeidet tilbys 
Harry Fristad på timebasis og planlegges utført høsten 2012. Total 
kostnadsramme godkjennes med opptil 150 000 kroner. Arbeidet videreføres 
i 2013. 
Vedtak: Vedtatt mot 3 stemmer 

2. Omlegging av budsjett- og regnskapsåret 
Styret fremmet følgende forslag: 
Årsmøtet vedtar at budsjett- og regnskapsåret legges om til å gjelde 
fra 1. mai til 30. april. 
Vedtak: Vedtatt mot 3 stemmer 

3. Nye administrative rutiner  
Styret fremmet følgende forslag: 
Styret foreslår at administrative rutiner legges om, og at 
dokumentasjonen mellom Svines Vel og medlemmene skjer via e-post. 
Regninger sendes også ut via e-post Informasjon blir lagt ut på vår 
hjemmeside når denne er oppe og går. 
De som ikke har e-post vil få dokumentene tilsendt pr. post. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

4. Bommen åpnes automatisk ved utpassering 
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Det var ikke fremmet forslag i saken. 
Vedtak: Forslaget avvises 

 
14. Valg  

Valgkomiteens forslag ble lagt fram: 
 2 styremedlemmer  for 2 år: 

Svein Garden, Svinesveien 102 
Marianne Bevum, Svinesveien 99  
Vedtak: Svein Garden og Marianne Bevum ble valgt 

 Varamedlem for 1 år:    
Hanne Kjærsti Torgersen, Svinesveien 72 
Vedtak: Hanne Kjærsti Torgersen ble valgt 

Etter dette valget består styret av følgende personer:  
Styreleder Olav Trettenes  (valgt i 2011 for 2 år) 
Styremedlem     Bjørg-Jorunn Peters  (valgt i 2011 for 2 år) 
Styremedlem    Hans Petter Kvalø (valgt i 2011 for 2 år) 
Styremedlem     Svein Garden                  (valgt i 2012 for 2 år) 
Styremedlem     Marianne Bevum                  (valgt i 2012 for 2 år) 
Varamedlem      Hanne Kjærsti Torgersen   (valgt i 2012 for 1 år) 

 2 revisorer  for 1 år:  
Stig Agaard, Svinesveien 123 
Dag Olsen, Svinesveien 70 
Vedtak: Stig Agaard og Dag Olsen ble valgt 

 Valgkomite for 1 år:  
Tore Foss, Svinesveien 141 
Stein Engebretsen, Svinesveien 114  
Vedtak: Tore Foss og Stein Engebretsen ble valgt  

 

15. Tid og sted for neste årsmøte 
Forslag fra styret var søndag 16. juni 2013 kl. 12:00. 
Vedtak: Tidspunkt for neste årsmøte vedtas med forbehold. 

 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 14:00. 
 
 
 
 
 
  
Marianne Bevum  Ole Kristian Krogstad  Hanne K. Torgersen 
Referent   Referatunderskriver  Referatunderskriver 
Sign.    Sign.    Sign. 


