
Årsmøte Heilo Vel 2022
29. mars 18:00

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent
2. Valg av:

● Møteleder: Richard
● Referent: Torger Kjeldstad
● Tellekorps: Ingunn og Jenny
● Signere referat: Gisle Erlien og Astrid

3. Årsberettning
● Omtale av parksaken, Torger ga en status

i. Årsmøtet oppfordrer til å skrive under på underskriftskampanjen på
minsak.no. Link til denne legges ut på Heilo Vel sin sider.

● Feil på gatelysanlegg grunnet arbeider ved GSV 37F, Richard ga status
● Undergangen ved GSV 33 blir oppfordret til å bli fulgt opp fra styret sin side

4. Saker fra årsmøtet 2021
● Grantreet ved GSV 31D

i. Ricar redegjorde
ii. Arborist har vurdert treet og mener det er så friskt at vellet ikke vil få

fellingstillatelse fra BYM
● Sak om ikke parkersone for el-sparkesykler

i. Richard redegjorde
ii. Redusert omfang gjør at behovet ikke er så stort lenger, samt økt antall

aktører kompliserer oppfølging. Styret vil derfor ikke følge saken videre
● Utleie av parkeringsplasser til bilkollektivet eller lignende bil delingsselskaper

i. Denne følges opp med forslag om vedtektsendring i dagens
5. Vårdugnad

● Denne blir 30.04.22
6. Regnskap 2021 vellet

● Tore redegjorde for status
● Regnskapet er godkjent av revisor og årsmøtet

7. Regnskap 2021 veilaget
● Regnskapet er godkjent av revisor og årsmøtet

8. Budsjett og kontingent 2022 vellet
● godkjent av årsmøtet o

9. Budsjett og kontingent 2022 veilaget
● tilnærmet uendret
● Godkjent av årsmøtet

10. Sak til avstemming
● Utleie av parkeringsplasser til bildelingsaktører
● Dette er et tillegg til parkeringsvedtektene som gjengitt i innkalling til

årsmøtet
● Årsmøtet stemte over saken

i. 6 for
ii. 8 mot

● Forslaget ble forkastet



11. Innmeldte saker til årsmøtet: ingen saker
12. Valg

● Styre- og varamedlemmer
● Ikke på valg:

1. Richard
2. Henrik
3. Tore

● På valg:
1. • Torger Kjeldstad referent (stiller til gjenvalg)
2. • Frid Fjose Berg varamedlem (stiller til gjenvalg)
3. • Tore Buli kasserer (Stiller til gjenvalg)

● Valgkomite
● Ingunn og Are

● Revisor
● Ola tar gjenvalg, med opplæring av Knut i 29d

13. Saker til orientering:
● Astrid orienterer om kumlokk som er løst utenfor 21, her står det pt en

klappstol til varsel. Astrid har sendt varsling til kommunen
i. Styret bes om å følge opp dette med kommunen

14. Eventuelt:
● Styret oppfordres til å følge opp strøing på en bedre måte kommende vinter,

samt bli tydeligere på hvor snø skal etterlates
● Styret bes om om å følge opp med rusken aksjonen

i. Ingunn kan bidra med å hente utstyr
● Styret bes om å minne Heimstaden AS om a de ikke har en hjemmel om å dele

ut midlertidig parkering i gaten
● Styret bes om å henvende seg til Heimstaden AS om å be om bedre

håndtering av søppel



BUDSJETT VEGLAG
Budsjett veglag 2022

Inntekt Utgift
Pr. 01.01.22 446244
Vedlikeholdsavgift 117900
Kontingenter utestående 108900
Renter 1000
Gatelys 14000
Snøbrøyting/strøing 60000
Div. vedl./Dugnad 20000
Styrekostnader 6000
Møter og kontorteknisk 2500

Sum: 227800 102500
Pr. 31.12.22 571544

BUDSJETT VEL
Budsjett vel 2022

Inntekt Utgift
Pr. 01.01.22 83266
Velkontingent 22400
Kontingenter utestående 18900
Renter 200
Arrangement 2500
Dugnad + div vedlikehold 12000
Styrekostnader 6000
Møter og kontorteknisk 2500

Sum: 41500 23000
Pr. 31.12.22 101766


