
Heilo Vel og Veglag

Innkalling til årsmøte 2022 

På grunn av pandemien har vi de to siste årene vært tvunget til å avholde årsmøte digitalt. Nå er vi 

umåtelig glade for at vi igjen kan avholde årsmøtet fysisk. Samtidig er det et lite skår i gleden at vårt 

tradisjonelle møtelokale Dampen ikke lenger er tilgjengelig for oss. Dampen er solgt til Norwegian 

Property; de leier det pt. ut til Oslo Bridgekrets som bruker lokalet alle ukedager. Etter litt lokalejakt i 

nærområdet har vi landet på at:

Årsmøte for Heilo Vel og Veglag 2022 avholdes tirsdag 29. mars kl. 18:00 på 

Nydalen Videregående Skole, Nydalsveien 30C.

PS: Det er i skrivende stund et bittelite forbehold mhp. tilgjengelighet på lokalet, så vi har digitalt 

møte på Teams som plan B



Heilo Vel og Veglag

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder, referenter, medundertegnere og tellekorps 

3. Årsberetning 2021

4. Regnskap 2021 for vellet 

5. Regnskap 2021 for veglaget 

6. Budsjett og kontingent 2022 for vellet 

7. Budsjett og kontingent 2022 for veglaget 

8. Sak til avstemming: 

Endring av vedtekter for parkering i gnr/bnr 77/321: Ny paragraf

§9. Ved vedvarende ledig parkeringskapasitet kan styret leie ut parkeringsplasser til 

bildelingsaktører. En slik leieavtale skal ha en gjensidig oppsigelsestid på inntil 3 

måneder.

9. Valg

 Styre- og varamedlemmer

 Valgkomité

 Revisor

10. Saker til orientering:

 Styret har ingen saker til orientering

Sakspapirer vil bli lagt ut på vellets nettside www.heilovel.no i forkant av årsmøtet og delt ut på 

møtet. Skulle noen ønske å stille ved fullmakt, ligger fullmaktsskjema på vellets nettside eller kan fås 

av styreleder ved behov.

Vi minner om at styret har en mailingliste for beboere. Dersom du ønsker å komme inn på denne 

listen kan du sende mail til styret@heilovel.no. 

Med vennlig hilsen 

Styret, Heilo Vel og Veglag
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