
Protokoll fra årsmøtet 2002 i Sandvika vel 
Avholdt på HIAS, Nordsveodden, 28. februar 2002 kl. 19.00 

  

0. Åpning 
Møtet ble åpnet av leder Magne Kvalbein.  Leder holdt et kort minneord om 

varastyremedlem og mangeårig aktivt medlem Terje Moen, som gikk bort 11. januar, 

og anmodet om ett minutts stillhet til hans minne.  

  

Det ble foretatt opprop ved at de tilstedeværende presenterte seg.  Det var 11 

deltakere i alt; samtlige var medlemmer av foreningen.  Som ordstyrer ble foreslått 

Magne Kvalbein, som referent Bård Uri Jensen, som protokollmedunderskrivere 

Roger Magnussen og Jan Håkon Hansen.  Forslagene ble enstemmig vedtatt.  

Ordstyrer refererte dagsorden og viste til følgende skriftlige vedlegg: Årsmelding 

2001 og årsregnskap 2001.  Det var ingen bemerkninger til innkallingen.  Møtet ble 

erklært åpnet. 

  

1. Årsmelding for 2001 

Sekretær Bård Uri Jensen leste årsmeldingen fra styret.  Leder kommenterte at 

datoene for meldingen var unøyaktige; meldingen gjelder fra årsmøte til årsmøte, dvs. 

fra 14. mars 2001 til 28. februar 2002.  Leder presiserte også at anlegget omtalt som 

"skibakkeanlegg" på siste side, fjerde avsnitt, mer er å anse som et "akebakkeanlegg".   

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

  

Leder Magne Kvalbein ønsket å knytte noen kommentarer til årsberetningen i 

forbindelse med den konflikten som er oppstått i forbindelse med høringsuttalelser 

angående ny Skoleveg.  Han oppsummerte de siste års utvikling i saken, som har 

munnet ut med underskriftsliste i konflikt med styrets uttalelse.  Leder beklaget den 

konflikten som er oppstått og angret på at han ikke hadde tatt initiativ som ville sikret 

styret best mulig ryggdekning fra beboerne i saken.  Leder oppfordret styret om å 

søke mer enhet mellom beboerne. 

  

Det ble reist spørsmål fra salen angående resultatet av et av spørsmålene fra fjorårets 

"åpne halvtime", nemlig mulighetene for beplantning rundt Ideal.  Leder orienterte 

om brevveksling med Ideal, men at det foreløpig ikke foreligger noe resultat. 

  

Det ble dessuten noe diskusjon rundt styrets uttalelser i høringsspørsmål, spesielt i 

anledning ny Skoleveg. 

  

2. Revidert regnskap for 2001 
Kasserer Daniel Hehir leste det reviderte regnskapet for 2001.   

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent. 

  

3. Kontingent for kommende år 
Ordstyrer refererte forslaget fra styret: ingen endring for 2003 i forhold til 2002 – 

altså kr. 200,-/100,- per husstand. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

  

4. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag. 



5. Valg 
Valgkomiteen hadde ikke greid å skaffe en kandidat til ledervervet.  Forøvrig var 

innstillingen fra komiteen slik: 

  

Styre 

Leder: Ingen kandidat  

Nestleder:  Roger Magnussen  gjenvalg 

Kasserer:  Daniel Hehir  

1. sekretær:  Jan Håkon Hansen  

2. sekretær:  Bård Uri Jensen  

1. styremedlem:  Knut Solberg  

2. styremedlem: Bård Bjøntegaard Rundvn ny 

Varamedlem Oddvar Hestsveen Myrvn ny 

Varamedlem:  Per Sande  

Varamedlem:  Wenche Stubberud  

  

Revisorer 
Revisor Arne Randmæl  gjenvalg 

Revisor Sigurd Skage  gjenvalg 

  

Valgkomité 

Valgkomité: Leder Åse Kongsvold 

Komitémedlem Hugo Borgnes 

Komitémedlem Bjørn Åstrøm 

Varamedlem Arne Kristian Holter Fjordvn ny 

  

Arrangementskomité  
 Anne Kristin Tangen 

 Torill R. Stongstad 

 Berit Sel 

 Margaret Nordsveen 

 Cathrine Bakkerud Teglvn ny 

  

Oppsynsmenn for velanlegg 

Emil Nordbys veg Børe Engli Skolevn ny 

Skolevegen Thomas Slettemoen Skolevn ny 

 OIL yngres avdeling  ny 

Rundvegen, øvre Jan Botten  gjenvalg 

Fagerlivn. SV/NØ 

og Bertestien Odd Tangen  gjenvalg 

 Konrad Sel Fagerlivn ny 

 Rolf Holm  gjenvalg 

Slettavegen Knut Solberg 

Idrettsplassen Olav Ottinsen  gjenvalg 

 Sune Sanaker  gjenvalg 

 Bjørn Kolås  gjenvalg 

 Per B. Kristensen  

 Magne Kvalbein Rundvn ny  



Badestranda Arild Eliassen  gjenvalg 

 Svend A. Johannessen  gjenvalg 

 Tor Løberg 

 Svein Arild Johnsgård Sandvikavn ny 

Tur-/trimløype Bjørn Pettersen  gjenvalg 

 Ingar Bakkerud Teglvn ny 

 Leif Kristian Nordstad Sandvikavn ny 

  

Faste representasjoner 

Sandvika vels båthavn utnevnes av styret 

Ottestad samfunnshus utnevnes av styret 

Mjøsa strandeierforening Arild Eliassen 

Nærmiljøutvalget utnevnes av styret 

  

Leder Magne Kvalbein gav uttrykk for den oppfatning at oppsynsmannsvervet i 

Skolevegen burde innehas av en person og foreslo å stryke OIL fra dette vervet og at 

styret overlates å finne en person til vervet. 

Vedtak: Endringen i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Den endrede innstillingen ble vedtatt med et flertall på 10 stemmer. 

  

6. Underskriving av protokollen 
Underskriving av protokollen ble utsatt. 

  

Ordstyrer rettet til slutt en takk til avtroppende tillitsvalgte og foreslo for styret å 

kjøpe blomster/gaver til disse.  Årsmøtet ble så hevet. 

  

  

  

  

Bård Uri Jensen 

referent 

 


