
Protokoll for årsmøtet 2019 i Hunnedalen Velforening 

 

Møtested: Quality Hotel Residence 

Tid: Onsdag 20.02.19 kl. 19.00 

Antall tilstede: ca. 70 

 

Saksliste: 

01. Valg av ordstyrer 
Kjetil Dragesæt ble valgt til ordstyrer. 
 

02. Godkjenning av innkalling til årsmøtet. 
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent. 
 

03. Valg av referent. 
Oddmund Petter Aasen ble valgt som referent. 
 

04. Valg av medlemmer til å underskrive protokoll fra årsmøtet. 

Ola Aalgaard og Grethe Bråstein ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

05. Styrets beretning. 

Styrets beretning ble presentert av styrets leder Gabriel Schanche Gilje. 

Kommentarer fra medlemmer vedrørende: 

- Oppfordring om å bruke parkeringskort av praktiske årsaker som sikkerhet ved 

eventuelle kolonner og innbrudd i hyttene. 

- Toppturen påskeaften bør være med som punkt i styrets beretning. 

- Spørsmål angående sporfres kontra sporkall, for årets sesong gjør man erfaringer med ny 

sporkall. 

- Det ble uttrykt bekymring vedrørende bruk av fres til å brøyte parkeringsplasser hvor det 

står biler. 

Sakene vil bli fulgt opp av styret. 

 

06. Regnskap og budsjett. 

Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 ble presentert av kasserer Nidunn Sandvik. 

Regnskap ble godkjent av årsmøtet og budsjett for 2019 ble tatt til etterretning. 

 

07. Revisors beretning. 

Revisors beretning ble godkjent uten kommentarer. 

 

08. Kontingent foreslås uendret. 

Kontingenten forblir uendret. Årsmøtet støtter forslaget. 

 

09. Valg 

Gabriel Schanche Gilje, Gunvor Voss Tangerås og Kjell Dahle går ut av styret. Jon Barrat 

Nysæther, Tove Alice Koll Frafjord og Morten Granhøy-Lieng velges av årsmøtet inn som nye 



styremedlemmer. De nye medlemmene velges for 2 år. Det nye styret konstitueres på første 

styremøte. 

Olaug Krag ble av årsmøtet gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for 2 år. 

Gry Berit Lundal ble av årsmøtet gjenvalgt som revisor for 2 år. 

Alle ble valgt ved akklamasjon. 

 

10. Innkomne forslag og informasjonspunkter 

- Det ble informert om arbeidet igangsatt av Harald Grøsfjeld vedrørende ladestasjoner for 

elbiler i Hunnedalen. Harald Grøsfjeld er kontaktperson for dette arbeidet. Velforeningen 

stiller seg positiv til initiativet. 

- Forslag om å etablere egen værstasjon/støtte drift av privat værstasjon. Det ble 

informert om at Røde Kors har en værstasjon. Styret vil gå videre og undersøke 

muligheter og kostander ved dette opp imot de allerede eksisterende tjenestene som 

angår vær, vind og føreforhold. 

- Øking av BYA. Styret tar saken videre i kontakt med Gjesdal kommune. 

- Søknad om permanent endring av fartsgrense i Hunnedalen. På grunn av økt bruk av 

dalen støtter velforeningen ønsket om permanent endring av fartsgrense i Hunnedalen 

og tar saken videre med Statens vegvesen. 

- Årsmøtet ber styret om å sjekke status vedrørende bomstasjon ved Øvstabø i forbindelse 

med endret takst, tidshorisont samt gjenstående prosjekt. 

- Forslag fra årsmøtet om at styret opptrer med en stemme på facebooksiden til 

velforeningen. 

- Forslag fra årsmøtet vedrørende antenneanlegg på Høgaleitet som ønskes fjernet. 

 

11. STF ved leder Preben Falck, hytte på Futasete. 

Preben Falck informerte årsmøtet om STF sine planer for tomten de eier ved Futasete. 

Årsmøtet tar informasjonen til etteretning. 

 

 

 

 

Stavanger 20.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Aasen, referent    Ola Aalgard, Grethe Bråstein, medlemmer 

 

 

 

 


