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ENDRET INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010 

 
Sandvika Vel har mottatt et endringsforslag av vedtekene som i prinsippet 
innebærer en oppløsning av Sandvika Vel. Hvis dette forslaget blir vedtatt, 
mister over 85 % av beboerne i Sandvika sin Vel-forening. Møt opp og stem 
ned dette forslaget! 

I følge vedtektene § 6 innkalles herved alle medlemmer til det 71. ordinære 
årsmøtet i Sandvika Vel. 

Sted: Steinerskolen 

Tid: Mandag 15. februar 2010 kl. 19.00 
 

Til behandling på årsmøtet foreligger pt følgende saker: 

1. Årsmelding for 2009 – kan lastes ned fra www.sandvikavel.no  
2. Revidert regnskap for 2009 – kan lastes ned fra www.sandvikavel.no  
3. Kontingent for 2010 – foreslås uendret 
4. Overdragelse av strandeiendom til Stange kommune (mer info på 

www.sandvikavel.no)  
5. Innkommet forslag om å endre vedtektenes § 1 – se baksiden 
6. Styrets forslag om å endre vedtektenes § 1 – se baksiden 
7. Valg 

 

En liten gruppe kan lett kuppe et årsmøte. Hvis du er medlem av Sandvika Vel 
og ønsker å beholde Vel-foreningen, så oppfordrer Styret deg på det sterkeste 
om å møte opp. Jf § 6 i vedtektene er det kun personlig fremmøte som gir 
stemmerett.  

Merk: Stedet er endret til Steinerskolen som har et mer egnet lokale for møtet.  

I etterkant av årsmøtet blir det allmøte/oppsynsmannsmøte. 

 
Vel møtt! 
 
Vennlig hilsen 
 

 
Styreleder  
Sandvika vel 
 



Ad pkt 5 i dagsorden: 
Forslag fra John Bryhni, Sandvikaveien 12: ”Jeg viser til innkalling til årsmøte 2010, og ber i 
henhold til denne om at følgende forslag om endring av vedtektene tas opp til behandling: 
 

Årsmøtet 2010 vedtar at §1 fra dato skal ha følgende ordlyd: 
 

§1. NAVN OG OMRÅDE. 
Sandvika Vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika i Stange Kommune. 
Virkeområdet dekker bomiljøet i Sandvika, geografisk avgrenset av jernbanen i øst og Mjøsa i vest, og 
omfatter eiendommene utparsellert fra gardsnummer 7. Velet er tilsluttet Norges Velforbund.” 
 
Forslagstiller har ikke begrunnet sitt forslag. 
 

Informasjon om saken fra Styret: Ordlyden i 
dagens § 1 er: 
 

§ 1.   NAVN OG VIRKEOMRÅDE 
Sandvika vel er en ideell sammenslutning av beboere 
i Sandvika-grenda i Stange kommune. Virkeområdet 
dekker bomiljøene i Sandvika øvre og nedre, 
Nordlund, Stripa, Nordstad 1 og 2, samt Mjøslia til 
og med Nordsveen gård. Velet er tilsluttet Norges 
velforbund. 
 

Forslaget innebærer derfor at Sandvika Vel kun skal 
bestå av eiendommene innen stiplet linje i kartet. 
Styrets innstilling: Forslaget bør forkastes. Styrets 
begrunnelse:  

- Forslaget innebærer at store deler av Velet 
ikke lenger har noen Vel-forening. Disse mister da blant annet sitt talerør ift det offentlige, 
samt et fora til å ta opp ulike saker. 

- En liten del av velet vil i tilfelle ta over velets kasse, velets eiendom i Skolevegen 
(fotballbanen), velets øvrige eiendeler (gressklipper mm), samt ansvaret for velets båthavn. 
Dagens områder som Velet har ansvaret for mister drift og vedlikehold. 

- Forslaget er uhistorisk. Sandvika Vel har aldri omfattet et så lite geografisk område. 
- Et Vel bør være av en viss størrelse. Små enheter er for sårbare og har liten gjennomslagskraft. 

I dag oppfattes Sandvika Vel som en interessant dialogpart for kommune/utbyggere. 

 
Ad pkt 6 i dagsorden: 
Forslag fra Styret: Årsmøtet 2010 vedtar at §1 fra dato skal ha følgende ordlyd: 
 

§ 1.   NAVN OG VIRKEOMRÅDE 
Sandvika vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika-grenda i Stange kommune. 
Virkeområdet dekker bomiljøene i Sandvika øvre og nedre, Nordlund, Stripa, Nordstad 1 og 2, 
Fjetrehagan, samt Mjøslia til og med Nordsveen gård. Velet er tilsluttet Norges velforbund. 
 

Forskjellen er altså at også det nye boligområdet på Fjetrehagan inkluderes i Sandvika Vels 
geografiske område. 
 

Begrunnelse: Sandvika Vel har i sine 70 år utvidet sitt område til å inkludere nye boligfelt. Styret ser 
det som naturlig at denne tradisjonen videreføres, og at Fjetrehagan også innlemmes i Sandvika Vels 
geografiske område, og at de nye innbyggerne ønskes velkommen i Velet. BoligPartner som utbygger 
er informert om dette ønsket og har derfor ikke initiert noen prosess for å etablere en egen Vel-
forening på området. 
 

Styret er også av den oppfatning at Sandvika-området er bedre tjent med ett sterkt Vel, enn flere små 
og svake Vel-foreninger. Erfaringer knyttet til Sandvika Vel som søker om tilskudd, dialogpartner for 
kommunen og utbyggere, høringsinstans, samarbeidspart med med ulike aktører, og oppnådd 
gjennomslagskraft i enkeltsaker, tilsier dette.  


