INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2020
Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Ekromskogen Huseierlag.

Dato: Tirsdag 9. juni 2020
Tid: Kl. 18.00
Sted: Store lekeplass i Ekromskogen

DAGSORDEN
Del 1: Åpning og konstituering
Sak 1/20 Godkjenning av innkalling

Del 2: Beretninger, regnskap og orienteringer for perioden 2019
Sak 8/20 Regnskap 2019 og revisors uttalelse

Del 4: Økonomi
Sak 14/20 Fastsettelse av godtgjøring til tillitsvalgte og administrasjon 2020
Sak 15/20 Budsjett 2021 og fastsettelse av felleskostnader for beboerne
Sak 15.1/20 Fastsettelse av felleskostnader for beboerne
Sak 15.2/20 Budsjett 2020

Del 5: Valg
Sak 16/20 Valg
16.1/20 Valg av tillitsvalgte – styre og velferdskomite
16.2/20 Valg av tillitsvalgte – valgkomite
16.3/20 Valg av revisor
Styret oppfordrer alle til å stille på årsmøtet!

Vel møtt!
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Del 2: Beretninger, regnskap og orienteringer for 2019
Sak 6/20 Styrets beretning for 2019
Styrets sammensetning
På generalforsamlingen i 2019 ble det gjort følgende valg og sammensetning på styret, jf oversikten
under. Styret har gjennomført 10 styremøter fra mars 2019 til mars 2020.

Styreleder/kasserer

Knut Bjarne Rørvik, 27B

Styremedlem/nestleder

Kirsten Kallelid, 42A

Styremedlem/dugnadansv.

Amund Sveipe Waalen, 3B

Styremedlem/dugnadansv.

Anne-Lise Bråten, 41D

Styremedlem/sekretær

Janne Nystad, 10C

Styremedlem/garasjeansv.

Bjørn Lillevold, 37C

Varamedlem
Varamedlem

Hanne Marie Fesnes
Per Østlie

Innledning
Gjennom perioden har styret jobbet med følgende saker:
-

Dugnad
Kommunal overtakelse av vann og kloakk i Ekromskogen Huseierlag
Fartshindrende tiltak og bilkjøring/parkering
Drenering veier
Trefelling
Årshjul
Undersøkelse og planlegging av arbeid i inngangspartiene ved garasjene
Behandlet innkomne saker vedr trefelling, setningsskader mv

Kasserer har stått for bokføring og fakturering og beboer Roar Rudiløkken har revidert egnskapet.
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Økonomi og driftsresultat
Regnskapet viser et årsresultat på kr 486.532,- hvorav styret foreslår å overføre kr 287.799,- til
fremtidig vedlikehold.
Laget har en egenkapital på kr 2 016.241,-ved nyttår og innestående på bank kr 1.988.186,-.

Drift i 2019
Huseierlaget hadde i 2019 to dugnader.
Vårdugnaden
- utført diverse oppgaver som kosting av grus og raking av løv/gress
- fjerning av grus/sand fra plen på store lekeplassen
- spyling av garasjer
- fylt på med bark i bed
- fjerning av kratt i flere skråninger

Høstdugnaden
- raking av gress og løv
- tynning av busker på fellesområder
- trefelling
- fjerning av kvister og felte trær
- fjerning av jernbanesviller på store lekeplassen

Oppgaver styret har jobbet med:
Kommunal overtakelse av vann- og kloakksystemene
Styret v/ Bjørn Lillevold har jobbet med avklaring om ansvar for drift og vedlikehold av vann
og avløp i Ekromskogen Huseierlag. Arbeidet har bestått i å få dialog med kommunen og engasjere
advokat som bistår huseierlaget i dialogen.

Fartshindrede tiltak/bilkjøring/parkering
Det vil bli satt ut blomsterkasser i øvre del av feltet som ett tiltak for å redusere hastighet på bilkjøring. Hvis
dette viser seg å hjelpe vil det bli satt ut kasser flere steder i Ekromskogen.
Det er sendt ut flere henvendelser til beboerne om bruk av garasjene da det til tider er fullt på parkeringsplassene.
Det er også sendt flere henvendelser om bilkjøring og parkering i boligfeltet.
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Drenering
Det ble utført dreneringsarbeid på veiene sommeren 2019.

Trefelling
Styret hadde en befaring i forkant av høstdugnaden og det ble sendt ut henvendelse til beboerne om
forslag til trær som kunne felles/skjermes.

Årshjul
Styret har gjort noen få endringer på årshjulet som er et godt arbeidsverktøy for styret.

Inngangangspartiet ved garasjene
Det er gjennomført befaring vedrørende fare for skader på muren over noen av garasjeinngangene.
Noe vedlikehold bør gjøres og det er bedt om tilbud på pris med mer.

Dugnader
Velferdskomiteen overtar ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnadene. Dette krever tett
dialog mellom styret og velferdskomiteen.

Avslutning
Møtene har vært konstruktive, hyggelige og saklige hvor samarbeidet har vært godt.
Vi opplever at beboerne har vært villige til å stille opp for felleskapet, noen ganger på meget kort
varsel, noe vi har satt stor pris på.

For styret,
Knut Bjarne Rørvik, leder
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Sak 7/20 Velferdskomiteens beretning for 2019
Beretning fra Velferdskomiteen 2019
Velferdskommiteén i 2019 har bestått av:
Bjørn Håvemoen
Ole Bergh
Ragnhild Holø
Steinar Svamo
Velferdskomitéen har ikke fungert optimalt siste år.
Noen forbedringsforslag til neste periode kan være:
•
•
•

Leder bør velges på generalforsamlingen
Leder bør så snarest mulig kalle inn til et bli kjent møte og man bør ha en gjennomgang av
hva som skal gjøres i løpet av året.
Før dugnader og andre arrangementer bør det avholdes møte for å avtale oppgavefordeling.

Vårdugnad ble arrangert av styret, med deltagelse fra velferdskomitéen.
Høstdugnad ble arrangert av velferdskomiteen. Dugnaden var preget av dårlig vær med noe redusert
oppmøte, og det var mot normalt nesten ingen barn som møtte opp.
15. desember ble det arrangert juletretenning med servering av gløgg, pepperkaker og mandariner.
Nissen kom også innom en tur med pakker.
Juletre ble sponset av Plantasjen.
Velferdskomitéen
V / Bjørn Håvemoen
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Sak 8/20 Regnskap 2019 og revisors uttalelse
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Revisors beretning
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Sak 9/20 Orientering kommunal overtakelse av vann og kloakk i Ekromskogen
Se styrets beretning.

Sak 10/20 Orientering om garasjer
Se styrets beretning.

Sak 11/20 Orientering om bilkjøring
Se styrets beretning.

Sak 12/20 Orientering om restcontainer og juletrær
Det vil ikke bli gjort tiltak i styrets regi for å kjøre bort juletrær. Hver enkelt må ta ansvar for dette
selv.
Det vil ikke bli satt ut container for restavfall. Styret har vurdert behovet for et slikt tilbud opp mot
kostnadene og miljøaspektet. Private husholdninger kan i stor grad kostnadsfritt levere sortert avfall
på Roverudmyra. Det er også mulig å returnere avfall til forhandler.
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Del 3: Planer for kommende periode
Sak 13/20 Styrets planer for 2020:
1) Kommunal overtakelse av vann og kloakk.
2) Bilkjøring og trafikkreduserende tiltak. Sette ut blomsterkassene i øvre del av Ekromskogen
og eventuelt gjøre det samme i nedre del av boområdet.
3) Arbeid med inngangspartiene ved garasjene. Følge opp arbeid som må gjøres i løpet av
våren/sommeren 2020.
4) Vedlikehold/utbedring av fotballbanen øverst/sør i feltet. Banen ryddes og fotballmålet
fjernes. Dette er en stort og omfattende arbeid som det er satt av midler til i budsjettet for
2020.
5) Vedtektsendring:
Styret foreslår: Endring av antall i styret fra 6 til 5 medlemmer og fra 2 til 1 varamedlem.
§ 6 i vedtektene endres fra ”Styret velges av årsmøtet og består av 6 medlemmer” til ”Styret
velges av årsmøtet og består av 5 medlemmer”. Endring fra ”Det velges videre hvert år 1
varamedlem for 2 år av gangen slik at det til enhver tid er 2 varamedlemmer i styret” til ”Det
velges videre hvert år 1 varamedlem for 2 år av gangen i styret”.
For øvrig vises til budsjettet hva angår øvrige driftstiltak for 2020.

Del 4: Økonomi
Sak 14/20 Fastsettelse av godtgjøring til tillitsvalgte og administrasjon for 2020
Styret foreslår følgende godtgjøring til styret 2020
Styreleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Totalt styret

10 000,10 000,10 000,8 000,8 000,8 000,54 000,-
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Styret foreslår følgende godtgjøring til velferdskomiteen 2020
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Totalt velferdskomiteen

4 000,2 000,2 000,2 000,10 000,-

Styret foreslår følgende godtgjøring til garasjeansvarlige 2020
Garasjeansvarlig
Totalt 6 garasjeansvarlige

2 000,12 000,-

Styret foreslår følgende godtgjøring til nettansvarlig 2020
Nettansvarlig
Totalt

4 000,4 000,-

Sak 15/20. Budsjett 2020, herunder fastsettelse av felleskostnader for beboerne
Ingen endring av felleskostnadene.
Sak 15.2/20 Budsjett 2020

Side 12 av 15

Side 13 av 15

Del 5: Valg
Sak 16/20 Valg
16.1/20 Valg av tillitsvalgte – styre og velferdskomite
Valgkomiteens innstilling:
Styremedlemmer:
Kirsti Jacobsen (27A) (2 år)
Knut Bjarne Rørvik (27B) (2 år)
Jonas Bondesson (39A) (2 år)
Anne-Lise Bråten (41D) (ikke på valg)
Amund Sveipe Waalen (3B) (ikke på valg)
Kirsten Kallelid (42A) (Ikke på valg)
Vara: Ragnhild Moen Holø (25A)
Vara: Hanne Marie Fesnes (Ikke på valg)

Velferdskomiteen:
Eli Jotun (46D) (2år)
Ivar Jordbruen (40C) (2år)
Trude Hella Eide(38A) (1år)
Bjørn Håvemoen (40C) (ikke på valg)

16.2/20 Valg av tillitsvalgte – valgkomite
Eli Aarlien, 44 A. (2 år)
Anne Dahl, 1 A. (2 år)
Erik Hammer (36B)

16.3/20 Valg av revisor
Som revisor for Ekromskogen Huseierlag SA velges revisor Roar Rudiløkken.
Revisjonen godtgjøres med kr 2 000,-.
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FULLMAKTSKJEMA

Jeg gir herved

……………………………………………………………………………………
fullmakt til å representere min andel i Ekromskogen Huseierlag SA på ordinært
årsmøte 9. juni 2020.

Jeg bor i hus nr. …………………..

Lillehammer, dato ……………..

……………………………………………….…………
Andelseiers underskrift
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