
Protokoll til årsmøte 2020 for Nordbyhagen velforening
Organisasjonsnummer: 991906339
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 29. oktober kl. 09:00 til 6. november kl. 09:00.

Antall deltagere: 33.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. 1.�Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og saksliste har vært tilgjengelig på nett (nordbyhagen.no) og velets 
Facebook-side, samt at det også har blitt utdelt i postkasser. Saksliste inneholder ikke 
signering av protokoll, da dette gjøres elektronisk i dette systemet ved årsmøtets slutt.

Vedtak
Godkjenner innkalling og dagsorden

Antall stemmer for: 30
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

2. 2.�Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2019
Se vedlegg for årsberetning og regnskap (siste side i /l) eller se på nettside:

nordbyhagen.noBdigitalt-arsmote-2020

Vedtak
Godkjenner årsberetning og regnskap for 2019

Antall stemmer for: 26
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

3. 3.�Godkjenning av budsjett for 2021
Se vedlegg for budsjettforslag eller på https:BBnordbyhagen.noBdigitalt-arsmote-2020B

"udsjettforslaget ligger sammen med regnskapet for å gi et oversiktlig bilde.

Vedtak
Godkjenner budsjett for 2021

Antall stemmer for: 20
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

 



4. 4.�Godkjenning av kontingent for 2021
Ingen økning fra forrige år. Se vedlegg for kontigenter og hustyper.

Styrets innstilling
Styret mener at kontigenten holdes Lpå stedet hvilL. LAsfaltfondetL må styrkes inntil ev 
annen løsning med at kommunen overtar veivedlikeholdet /nner sted. Inntil da må velet 
ha penger til eget veivedlikehold som ved asfaltering vil bety en betydelig sum.

Vedtak
Godkjennes

Antall stemmer for: 25
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

5. 5.�Gjenvalg av styret fram til neste årsmøte april 2021
Styret består i dag av:

Teder: Whorleif Sjølie

Nestleder: Antero Kallinus

zassererBregnskap: Marie TauritHen

Styremedlem: Werje Moe

Styremedlem: Relene Ingand

Styremedlem: June D. Stangeland

Styrets innstilling
8et foreslås gjenvalg på hele styret med bakgrunn i corona-situasjonen, og at det er 
såpass kort tid igjen fram til nytt årsmøte i 2021 (april).

Vedtak
Godkjenner gjenvalg av styret fram til neste årsmøte april 2021

Antall stemmer for: 2V
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. 6.�Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2020/2021
Styreleder: kr. 50.000,-

zasserer: kr. 50.000,-

Styremedlemmer: 25.000,-

 



Styrets innstilling
Styrehonorar er oppjustert grunnet betydelig merarbeid enn tidligere år, men ligger 
likevel godt under gjennomsnittet for velforeninger med tilsvarende ansvar og økonomi. 
8et er også oppjustert med tanke på fremtidige styrer og behovet for kvali/serte ledere.

Vedtak
Godkjenner godtgjørelse for styret 2020B2021

Antall stemmer for: 22
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

7. 7.�Godkjenning av nye oppdaterte vedtekter
4ellets vedtekter skal oppdateres og styret ønsker på årsmøtet at vedtektene gjøres 
kjent og kan legges på høring med mulighet for beboere å gi sin digitale signatur. 8et 
skal inkluderes noen nye vedtekter, tydeliggjøre enkelte vedtekter, samt at vedtektene 
skal tinglyses for å gjøre de rettskraftige. Styret har utformet ny og utfyllende tekst til 
de opprinnelige vedtektene. 8et er ett krav om at medlemmene i 4ellet godkjenner 
vedtektene for at de skal være gyldige.

Styrets innstilling
4edtektene er utdaterte og trenger fornyelse slik at nytt lovverk blir etterfulgt.

Vedtak
Godkjenner forslag på nye vedtekter av 2020

Antall stemmer for: 1V
Antall stemmer mot: 7
Antall blanke stemmer: 7
Flertallskrav: Wo tredjedeler (6Å%)

8. 8.�Innmeldte saker fra beboere
8et har kommet inn noen forslag til saker til årsmøtet fra beboerne. Styret har vurdert 
disse sakene og kommet til at det ikke er fornuftig å ta opp disse sakene på �rsmøtet 
denne gangen og årsmøte vil derfor denne gangen konsentreres om sakslisten regulert 
i vedtektene. 8ette skyldes bl.a formen årsmøtet nå avholdes på digitalt og selve 
beska�enheten i sakene som er meldt inn. Styret vil derfor behandle disse sakene på 
vanlig styremøte og de som har kommet med forslag vil få tilbakemelding derifra.

Vedtak
Innmeldte saker overføres til neste styremøte Bårsmøte april 2021

Antall stemmer for: 22
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 5

 




