
Referat styremøte Side 1 av 2 

Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   12.november 2013 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Kristian Hannestad, Hovsvingen 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Helene Ingand (styremedlem), Rune Stangeland 

(styremedlem), Birger Nygård (styremedlem) 
 

Ikke til stede:  Jon Øvstetun (vara), Hanne Prestaasen (vara), Tone Rudshaug (vara) Antero 
Wallinus-Rinne (styremedlem)Trukket seg: Eirik Saman Kyrkjeeide (styremedlem),  
 

Neste møte: 5.desember  
Tid: 19:30 
Sted:    Helene  
 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ingen kommentarer til referatet. 

 
3. Attestasjon av faktura 

Rødningsby, faktura nr 870278, 98 900,- 
Storen, faktura nr 3050, kr 3 390,- 
Hafslund, faktura nr 15517757 4 140,60- 
Hafslund, faktura nr 1557463 7 105,65,- 
 

4. Saldo på konto 
Saldo på konto per 31.oktober 867.971,97,- 

 
5. Økonomi / regnskap / lister/kontingenter 
• 60-70 utestående fra tidligere. Storen har purret. Kristian sjekker når forfallsdatoen er utløpt hvor 

mye som utestår. De som mottok inkassovarsel i juni vil nå få saken oversendt inkasso.  
  
6. Fordeling av oppgaver nytt styre 
Rune presenterte ny Webside som også kan benyttes på nettbrett og mobiltelefon.  
Forslaget sendes til alle i styret. Logo er fortsatt ikke helt avklart. Rune har to forslag som han 
presenterer i fbm hjemmesiden og som alle kan gi sine innspill på. Det legges opp til en 
konkurranse for å få beboere til å titte innom sidene. For eksempel send årets høstbilde eller 
adventsbilde med trekning og premie (500,-). Styret er juryen og vil plukke ut vinnerbildet. 

 
Helene tar på seg og lede en gruppe som skal se nærmere på og jobbe for å øke  
trafikksikkerheten for nabolaget vårt. 

• Helene ringer styreformann i Nordbymoen for å høre om samarbeid i saken. 
• Helene lager brev til kommunen innen nytt møte. 

 
Helene og Hanne tar ansvar for å se nærmere på hva man kan gjøre med  
Grendeplassen. 
• Det er ikke avholdt nytt møte, det skal avholdes neste uke hvor vi håper å finne løsning for å få 

med flere deltakere i gruppa. 
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Speil i rundkjøring v/Travbanevegen/Hesteløkka 
• Speilene settes opp i rundkjøringen av Kristian og Birger på lørdag. 

 
7. Innlegg 
Styrehenvedelser 
• Det er sendt mail om pærer som er gått i lyktestolpene. Dette skal ordnes og er bestilt. 

 
8. Diverse 
• Det er ønskelig fra styret med julegran tenning utenfor dyreklinikken 1.søndag i advent. Helene 

sjekker ut med Dyreklinikken om mulighet for å ha det der og tilgang på strøm. 
• Kristian sjekker om Rødningsby kan få tak i tre og kan sette dette opp. 
• Det fungerer nå bra med parkeringen ved Stallkroken/grendeplassen. Det er satt opp sperringer 

som gjør at færre biler kan stå parkert, og bilene står slik at det er mulig å passere for 
gående/syklende. Det står skilt om at man kan stå på plassen mot at man henter besøkskort fra 
Styret i Stallkroken. Dette skal endres til våren når det er mulig å sette opp parkeringsautomat, 
da blir det også mulig for alle å benytte plassen.  

 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Kristian Hannestad  Rune Stangeland   Helene Ingand 
Styrets leder   Styremedlem    Styremedlem 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Birger Nygård   Antero Wallinus-Rinne  Mathias Hedengård-Rake  
Styremedlem   Styremedlem    Varamedlem    
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Eirik Saman Kyrkjeeide Hanne Prestaasen              Tone Rudshaug 
Styremedlem   Varamedlem    Varamedlem    
 
 
___________________  
Jon Øvstetun     
Varamedlem    
 


