REFERAT FRA ÅRSMØTET I VEIERLAND VEL 17. FEBRUAR 2011
Tilstede fra styret: Lise Sandereid, Kristina Mørk Jacobsen, Tore Iversen, Anne Iversen,
Sverre Tangerud, Anne Aashamar og Svein Aurmark.
48 stemmeberettigede medlemmer var til stede, inklusive styret.
Årsberetning
Svein Aurmark leste opp årsberetningen, som også ble delt ut til de fremmøtte. Det var to
bemerkninger. Geir Prytz ba om at det ble tatt inn at flere medlemmer hadde gjennomgått
hjertestarter-kurs. Det hadde også sneket seg inn en feil: Det var Caroline Brynildsen og Signe
Tvinnereim som var ansvarlige for basarinnkjøp i 2010. Begge deler blir tatt med i den
endelige årsberetningen, som legges ut på Veierland vels nettsider.
Regnskap
Kasserer Anne Iversen redegjorde for de største inntekts- og utgiftspostene. Blant annet at det
kom inn kr. 344.000 på santitetsbilkontoen og at bilen kostet kr. 263.00 i innkjøp. For
beholding på konto, se årsberetningen.
Vedtektsendringer
Alf Ranheim: Forslag til ny setning 3 i §6: ”Det kreves 2/3 flertall for de tilstedeværende
stemmeberettigede før enighet om forslag.” Vedtatt med 46 mot to stemmer
Geir Prytz: ”De tre siste punktene i boliggruppas mandat strykes.” Geir mente at hans andre
forslag, når det gjelder kontroversielle saker (se neste punkt) burde behandles først. Dette fikk
ikke tilslutning. Det ble deretter votert over hvert enkelt av de tre punktene.
Punkt 1: ”Oppfølging av boplikt (via kontakt med kommunen o.a).” Punktet blir stående, med
stemmetallene 25 mot 23.
Punkt 2: Styrke boplikten ved å påvirke offentlige myndigheter og politiske partier. Punktet
strykes. Enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Følge opp spørsmål om boligpolitikk i forbindelse med revisjon av kommuneplan.
Punktet strykes. Enstemmig vedtatt.
Geir Prytz: Forslag til nytt punkt i vedtektene. Styret foreslår at dette i så fall kan tas inn som
siste setning i § 1: ”Kontroversielle saker skal behandles i et medlemsmøte før styret fatter
vedtak eller uttaler seg. Med kontroversielle saker menes saker hvor velforeningen tydelig er
splittet eller at saken har en klar partipolitisk forankring. Ved tvil skal saken uansett fremmes
for medlemmene.” Forslaget falt med 41 mot 7 stemmer.
Valg
Anne Aurmark leste opp valgkomiteens forslag. Komiteen har bestått av Anne Aurmark, Tone
Torgersen og Trine Lund. Komiteens innstilling var enstemmig. Det ble ikke stilt
motkandidater til styret. Den skriftlige avstemningen ga følgende resultat:
Formann: Lise Sandereid med 42 stemmer. 4 blanke stemmer.
Nestformann: Knut Bjørnli med 47 stemmer. 1 blank stemme.
Sekretær: Marite Juul med 40 stemmer. 7 blanke stemmer. En stemme med ”nei”.
Kasserer: Bjørn Arve Iversen med 41 stemmer. 7 blanke stemmer.
Styremedlem: Sverre Tangerud med 42 stemmer. 5 blanke stemmer.
Varemedlem: Anne Aashamar med 48 stemmer
Ungdomsrepresentant: Martine Prytz med 48 stemmer.
Styret kan ta med en ungdomsrepresentant til, hvis noen melder seg.

De øvrige tillitsvalgte, bortsett fra boliggruppa, ble valgt uten skriftlig avstemning.
Materialforvalter: Grethe Skogen og Tove Gonstad. Basaransvarlig: Anne Iversen og Ellen
Karlowitz. Basarinnkjøp 2012: Velges på første medlemsmøte etter årets basar. Sykebil båre:
Ellen Verde og Kristina Mørk Jacobsen. Sykebil teknisk: Svein Kaasa. Blomsterhilsen: Tove
Gonstad. Kakelotteri: Berit Brynildsen. Flaggheising: Bernt Kasberg Evensen. Rispestua:
Vidar Ringstrøm og Ellen Solberg. Beredskapsgruppa: Tore Iversen og Sverre Tangerud.
Servering møter: Per Torstein Andersen og Gunn Lundemo. Valgkomité: Anne Aurmark (siste
år), Trine Lund (2 gjenstående år) og Tone Torgersen (2 gjenstående år). Festkomité: Alf og
Bjørg Ranheim. Revisor Britt Paulsen.
Tor Jacobsen, Svein Trollsås og Torunn Olsen ble foreslått som motkandidater til Vidar
Ringstrøm, Tone Bjørnli og Svein Aurmark i boliggruppa. Avstemningen ga følgende resultat:
Tone Bjørnli 45 stemmer, Svein Aurmark 37 stemmer, Vidar Ringstrøm 35 stemmer, Svein
Trollsås 10 stemmer, Tor Jacobsen 10 stemmer og Torunn Olsen 1 stemme. De tre førstnevnte
ble valgt.
Eventuelt
Kassereren beklaget en feil ved utsendelse av giroene for innbetaling av kontingent for 2011.
Årsmøtet i 2010 vedtok nye satser, kr. 250 i stedet for kr. 150 og med kr. 400 for
familiemedlemskap. Medlemmene blir derfor oppfordret til å innbetale mellomlegget, til
konto 2470.17.88911. Oppgi det samme referansenummeret som på den opprinnelige giroen,
eller bare navn.
Formannen takket de uttredende styremedlemmene, Anne Iversen, Kristina Mørk Jacobsen,
Tore Iversen og Svein Aurmark for innsatsen. En stor takk gikk også til sanitetsbilgruppa,
Anne Aashamar, Ellen Verde, Kristina Mørk Jacobsen og Svein Kaasa og til alle som har
bidratt økonomisk til bilen. En tilsvarende takk gikk til Kjell Frode Hansen som sørget for at
vi fikk en flott, praktisk talt ny Toyota Hi-Ace med firehjulstrekk til en god pris.
Formannen takket for tilliten og tok opp at hun nå hadde behov for å vite hva medlemmene
mener om skolen og boplikten. Bolystgruppen har, overfor kommunen og i media hevdet at de
har flertall blant øyas beboere mot boplikt. Det er også sendt inn en sak fra gruppa der de også
går inn for å legge ned skolen. Om styret i Veierland vel skal fremme medlemmenes
standpunkt, enten dette er for eller mot skole og boplikt, må vi vite hvor medlemmene står.
Det ble derfor redegjort for en spørreundersøkelse som nå blir gjennomført blant
medlemmene. Kari Kaasa og Kristina Mørk Jacobsen skal telle opp stemmene. Resultatet vil
bli slått opp på vellet og på ferga.
Vårfest
Alf Ranheim opplyste at vårfesten i år arrangeres 26. mars og oppfordret til stor oppslutning
Båsløkka 18. februar 2011
Svein Aurmark
Sekretær

