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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   11.februar 2014 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Kristian Hannestad, Hovsvingen 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Helene Ingand (styremedlem), Antero Wallinus-Rinne 

(styremedlem) 
 
Ikke til stede:  Jon Øvstetun (vara), Tone Rudshaug (vara), Mathias Hedengård-Rake 

(styremedlem), Hanne Prestaasen (styremedlem) 
    

Trekker seg: Birger Nygård 
   Rykker opp til styremedlem: Hanne Prestaasen 
   Tar over mailkorrespondanse for Birger Nygård: Antero Wallinus-Rinne 
 
Neste møte:  13. mars 2014  
Tid: 19:30 
Sted:    hos Helene Ingand, Tyrivegen 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

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

 
3. Attestasjon av faktura 

NorEngros, faktura nr 9010569672, kr 1 466,51,- 
NorEngros, dokument nr 2543529, kr 266,00,- 
Conecto, faktura nr 211243, kr 256,56,- 
Infratek, ordre nr A66462 kr  3 455,75,- 
Hafslund, faktura nr 17008635, 19 045,66,- 
Hafslund, faktura nr 16986743, 11 204,38,- 
One.com, ordrenr 1436648, kr 235,00,- 

 
4. Saldo på konto 

Saldo på konto per 01.02.14: kr 745.033,- 
 
5. Økonomi / regnskap / lister/kontingenter 
• Kommer fortsatt betaling, også fra inkassoselskapet 
• 25 fakturapurringer er kommet i retur, ukjent adresse. Inkassoene er sendt på mail, sjekk ny 

adresse, disse skal printes og ettersendes/leveres om de bor her fortsatt. 
• Adresser til de som er flyttet er oppdatert, Mathias har disse og skal sende Kristian. 

 
6. Fordeling av oppgaver nytt styre 
Ny Webside 
• Det er kommet bilder til konkurransen. Vinner kåres på neste styremøte. 

 
Helene tar på seg og lede en gruppe som skal se nærmere på og jobbe for å øke  
trafikksikkerheten for nabolaget vårt. 
• Helene har laget brev til kommunen. Dette er nå ferdig og alle skal samle underskrifter fra 

beboere i de veiene man bor. Rune har lagt ut brevet på nettsiden. Hittil har vi samlet 46 
underskrifter. Frist for å få underskrifter er satt til 28.februar 2014 
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Helene og Hanne tar ansvar for å se nærmere på hva man kan gjøre med  
Grendeplassen 
• Roar har tatt kontakt med ordføreren, venter på svar ang møtedato. 
 
7. Innlegg 
• Hanne har kommunedelplanen for Gystadmarka området. 

  
Ingen nye styrehenvedelser 

 
8. Diverse 
• Dugnad endres til søndag 11.mai da det er mye som skjer den 10, både i Jessheim og Oslo. 
• Hanne har skrevet og levert ut brev til alle beboere med ny informasjon og hva som skjer 

fremover mot våren. 
• Årsmøte er 24.april. Innkalling til årsmøtet må sendes ut en mnd før. Kristian gjør dette.  

Kristian skriver innlegg til nettsiden om at Styret søker nye styremedlemmer og vara. 
 
 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Kristian Hannestad  Rune Stangeland   Helene Ingand 
Styrets leder   Styremedlem    Styremedlem 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Birger Nygård   Antero Wallinus-Rinne  Mathias Hedengård-Rake  
Styremedlem   Styremedlem    Varamedlem    
 
 
____________________ ____________________  ____________________ 
Hanne Prestaasen  Tone Rudshaug   Jon Øvstetun   
Varamedlem   Varamedlem    Varamedlem   
  


