
Referat fra årsmøtet i Svines Vel 10. juni 2019 på Spiker’n. 

1. Åpning.  

Styrets leder Geir Iver Tvedt åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 

2. Godkjenning av innkalling.   Enstemmig godkjendt 

3. Godkjenning av dagsorden.   Enstemmig godkjendt. 

4. Valg av ordstyrer.     

Geir Iver Tvedt ble enstemmig valgt. 

5. Valg av referent. 

Hilmar Nummedal ble enstemmig valgt. 

6. Valg av to personer til å undertegne referatet. 

Svein Åge Henriksen og  Rune Løkken ble enstemmig valgt 

7. Valg av to personer til tellekomitë. 

Morten Strand og Tone Scott ble enstemmig valgt. 

8. Antall stemmeberettigede, inkludert fullmakter. 

 25 stemmeberettigede pluss 1 fullmakt møtt fram. 

9. Styrets årsberetning for 2018. 

Geir Iver gikk gjennom årsberetningen. 

Årsberetningen ble enstemmig godkjendt. 

10. Regnskap for 2018..  

Tom Darum gikk gjennom regnskapet. 

Vi har ikke fått regning for snøbrøyting de siste tre år og reparasjon av veien i fjor. 

Det er ikke gjort avsetninger for dette i regnskapet de siste tre år. 

Ingen spørsmål. Tom leste opp revisorberetningen. 

Regnskapet ble enstemmig godkjendt. 

 

Kaffepause 

 

11. Sommerfesten 

Festen holdes andre lørdag i august. Budsjett på 25.000 som i fjor. 

Denne komiteen ble valgt: Harry Nilsen, Roger Haugen, Karin Skulbru,  

Torill Henriksen, Anne Karin Nysætrher, Arna Foss. 

Noen erfaringer fra i fjor: Mye arbeid med innkjøp og matlaging. 

Folk bør ta med kaffe og bake kake. Lage liste over mat folk kan ta med slik at ikke 

alle kommer med det samme. 

Bør holde øye med barn for å unngå mobbing. 

Bør kalle inn folk til å hjelpe til når festen nærmer seg. 

12. Budsjett for2019. 

Tom Darum gikk gjennom budsjettforslaget. 

Spørsmål vedr. mudring. Litt smalt under brua. 

Budsjettforslaget ble enstemmig godkjendt. 

13. Kontingent for påfølgende år. 2020 

Styrets forslag på samme kontingent som før ble enstemmig vedtatt. 

14. Innkomne forslag.  

Det var ingen innkomne forslag 

 



15. Valg:: 

Styret: 

Valgkomiteen forslag: 

Leder: Geir Iver Tvedt,  gjenvalg for 2 år. 

Styremedlem: Hilmar Nummedal, gjenvalg for 1 år. 

Styremedlem Harry Nilsen,  gjenvalg for 2 år. 

Styremedlem: Tom Darum, ikke på valg. 

Styremedlem Roger Haugen, ny, valgt for 2 år. 

Varamedlem: Tommy Johnsen, gjenvalgt for 1 år. 

 

Revisorer: 

Øyvind Hansen, gjenvalg for 1 år 

Valborg Lippestad, gjenvalg for 1 år 

 

Valgkomite for 1 år: 

Anne-Karin Nysæther, gjenvalg for 1 år 

Berit Lippestad, gjenvalg for 1 år. 

 

Alle ble valgt ved akklamasjon. 

 

16. Eventuelt. 

Ønske om kart over Svines med opplysninger om eiere av eiendommene. 

Minner om at det er fartsgrense på 30 km/t på Svinesveien. 

 

_________________________ 

Hilmar Nummedal (referent) 

______________________      ________________________ 

Svein Åge Henriksen         Rune Løkken       


