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Kontingent 2013 

 Kontingenten er i dag på kr 250 for yrkesaktive og 

det halve for pensjonister 

 Styrets innstilling er at nåværende kontingent 

økes til kr 300 for yrkesaktive og NOK 150 for 

pensjonister. 

 



Innkomne forslag 

 Forslag til vedtektsendringer fra Øystein Sætrang. 

 Styrets innstilling til punkt 4: 

Styret har vurdert forslaget i § 2.5. Styret er av den 

oppfatning at velets vedtekter bør gjenspeile velforeningens 

generelle formål og være på et overordnet nivå, slik de gjør i 

dag. Det innkomne forslaget dreier seg om en av mange 

enkeltsaker velet har og har hatt til behandling.  Styret 

innstiller derfor på at forslaget om vedtektsendring ikke tas 

til følge. 

 Forespørsel fra John Bryhni og Svein Arild Johnsgård 

som ønsker informasjon rundt Sandvika Vels Kajakkhus 

og Sandvika Vels båthavn. Dette gjelder informasjon 

om drift, vedlikehold, økonomi, vedtekter og 

fremtidige planer. 

 

© 2013 Sandvika Vel 

2013-01-19 Vedtekter for Sandvika vel.pdf


© 2013 Sandvika Vel 

Valg - innspill fra valgkomiteen 

 Forslag til styremedlemmer: 

 Leder: Lars Adrian Nilsson – velges for 1 år 

 Styremedlem: Vidar Moen – velges for 1 år 

 Styremedlem: Trude Holmen – velges for 2 år 

 Styremedlem: Line Alfarrustad – velges for 2 år 

 Styremedlem: Anders Skumsnes – ikke på valg, 1 år igjen 

 Varamedlem: Jon Andersen – velges for 1 år 

 Varamedlem: Tom Simon Joakimsen – ikke på valg, 1 år igjen 

Forslag ny arrangementskomité: 

 Aleksandra Janicijevic, Parallellvegen 13 

 Tom Olav Holtet, Sandvikavegen 20 

 Lene Engebretsen Bakken, Bertestien 7  

Forslag til nytt medlem av valgkomiteen: 

 Trond Arne Williamsen, Petter Sinnerudsvei 13 
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Allmøte/oppsynsmannsmøte 

1 Styret orienterer  

 Status for foregående periodes satsinger 
 Forslag til handlingsplan for 2013-2015 - diskusjon 
 Gjennomgang av årets budsjett/søknad om kulturmidler 
 Status www.sandvikavel.no 

 
 Innspill/diskusjon 

2 Sikkerhet på lekeplasser 

3 Status for oppsynsmenn 

 Hvilke plasser er ubesatt 

4 Eventuelt 

5 Evaluering 
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Sandvika Vels formålsparagraf 

§2. FORMÅL  

 2.1. Velets formål er å ivareta medlemmenes felles 
interesser i området, samt å arbeide for å utvikle et trygt og 
godt bomiljø. 

  

 2.2.  Velet er partipolitisk uavhengig. 

  

 2.3.  Velets styre kan samarbeide med andre foreninger og 
institusjoner i området når det gjelder saker av felles 
interesse. 

  

 2.4.  Velet skal ivareta områdets interesser som et hørings- 
og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige 
instanser. 

  

 2.5.  Velet skal se til at det tas natur- og miljøhensyn i dets 
virkeområde. 
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Dagens satsingsområder 

1. Opprettholde et godt nivå på eksisterende 

velanlegg 

2. Utvikle idrettsplassen i Repslagervegen (tidligere 

Skolevegen) 

3. Ferdigstille båthavna og skøytebanen 
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Status eksisterende velanlegg 

 Kommunen gjennomførte vernerunde i 2011 

 Det ga en rekke pålegg 

 Utbedringene kostet rundt NOK 60.000 

 Generell god stand på våre lekeplasser og 

friområder 

Åsvika – en skjult, men velstelt perle 



 Mål: Et anlegg også for sommerbruk 

 Banen avrettet med duk under topplag 

 Vantet revet 

 Tilsagn om spillemidler på NOK 140.000 mottatt 

 2011: Gått flere runder med tenking og planer – blant 

annet sammen med Ottestad håndball 

 Endelige planer: 

 Estetisk pent anlegg 

 Lettstelt 

 Vant og skøytebane 

 Gress og belegnings- 

stein, for bl.a. basket 

 Gressplen rundt vantet 

 Forbedre området rundt 
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Status oppgradering av skøytebanen 
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Båthavna 

Overlevd to runder under vann i 2011… 

 Brygge ferdigstilt 

 Et nytt treffsted etablert 

 Området rundt er ferdigstilt 

 Alt gjort uten bruk av kontingentmidler 

 



Fotballbanen i Skolevegen 
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Verken skjult eller særlig velstelt… 

 Det neste store prosjektet 

 Stor tomt, mange muligheter 

 Dialog med Block Watne er etablert 

 Ildsjeler etterlyses … 
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Vel-anlegg (og friområder) 
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Oppsummering 

 Dagens lekeplasser er i rimelig god forfatning 

 

 De to områdene som ønskes prioritert fremover er: 

 Skøytebanen 

 Fotballbanen i Skolevegen 

 

 Forøvrig: Fortsette å opprettholde høy standard på 

øvrige lekeplasser 
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Sikkerhet på lekeplasser 

 Velet står ansvarlig 

 Har så langt gått bra 

 Har forsikring gjennom Velforbundet 

 Viktig: Oppsynsmennene tar årlig en nøye sjekk. 

Se etter: 

 Utstikkende ting (spiker, skruer, fliser) 

 Klemfare (hode, fingre) i kjettinger og åpninger  

 Ødelagte/brukne ting 

 Råte 
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Budsjett 2013 

Inntekter 
 Kontingent  kr 60 000  

 Gaver   kr 15 000  

 Kulturmidler Stange kommune   kr 25 000 

 Spillemidler   kr 140 000 

Sum inntekter  kr 240 000  

Utgifter 
Sum drift og vedlikehold  kr 25 000  

Skøytebana  kr 200 000  

Arrangement St.Hans/Juletre  kr 5 000 

Avgifter  kr 2 000  

Adm./Velnytt  kr 3 000  

Sum utgifter  kr 235 000 

Budsjettert årsresultat kr 5 000 
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www.sandvikavel.no – litt statistikk 

 Vår viktigste infokanal 

År Måned 
Treff fra 

søkemotorer 
Treff fra 

besøkende 
Unike 

besøkende 

2012 Januar 1536 1346 252 

2012 Februar 1447 2513 255 

2012 Mars 1818 2530 217 

2012 April 1426 1594 151 

2012 Mai 1045 1187 170 

2012 Juni 1078 1482 198 

2012 Juli 1371 661 129 

2012 August 1390 1788 178 

2012 September 1206 762 134 

2012 Oktober 1562 843 149 

2012 November 1996 927 183 

2012 Desember 1812 1629 138 

2013 Januar 1885 1027 148 

2013 Februar 1321 1069 110 

2013 Mars 1753 1797 159 

http://www.sandvikavel.no/
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Sjekkliste velområder 
Lekeplassanlegg: 

Våren:   

 Rydd området og gjør plassen pen. Lei container fra Hedmark 
Renovasjon og Resirkulering AS (tlf. 62 54 28 00) 

 Sjekk lekeapparater og vedlikeholdsbehov 

 Reparer – beløp opptil NOK 3000 kan brukes uten å konsultere 
Styret. Kvitteringer leveres kasserer 

 Tips: Lag klippeliste 

Sommer/høst: 

 Hold plassen pen 

 Klipp gress 

 Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden – tenk sikkerhet 

Vinter: 

 Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden  

Tur- og trimløype: 

 Rydd løypa og sjekke at alt er i orden 

Skøytebane: 

 Som for de andre anleggene, og for øvrig: 

 Rake banen før telen setter seg 

 Legg is 

 Måk snø 

 Hold utstyret i orden (snøskuffer, skyfler, snøfreser) 

Tenk sikkerhet – se etter følgende: 

 Er fallunderlaget dekkende 

 Sjekk at skruer/spiker sitter ordentlig fast/ikke stikker ut 

 Sjekk at treverket ikke er fliset opp 
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Status oppsynsmannsordningen 

 Plassene er stort sett fylt opp 

 Det ble gjort en gjennomgang av hvilke 

oppsynsmenn som var aktive i 2012. 
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