Kinnskogen Vel
Stiftet 1. juni 1914

Møtereferat
Kinnskogen Vel

Møtetype: Styremøte

Møte nr.: 2-2008

Referent: Gunnar Otnes

Møtedato: 21.4.2008 kl 19:00
Neste møte: Ikke avtalt, innkalles
av leder eller styrets medlemmer

Sted: Veltomta
Sted:

Deltagere
(X)
Styret:
X
X
X

Repr./navn:

Bjørn Ivar Gran
Lars Vestermo
Ole Ragnar Karlstad
Frank Bergli
X
Gunnar Otnes
X (Delvis) Morten Fagermoen
Liva Fjeldheim
Varamedlemmer:
X
Kristian Arntzen
Tone Kristiansen
Øvrige:

Rolle:

Inst.:

Ref. sendes
(X)

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

BIG
LV
ORK
FB
GO
MF
LF

X
X
X
X
X
X
X

Varamedlem
Varamedlem

KA
TK

X
X

Post

Sak

2

Kommentarer til siste referat
Ingen. Sist referat ble kommentert og justert etter sist møte per mail.
Kommentarer til dagens agenda
1. Befaring av turvei i Groruddalen
Oppmøte Veltomta kl 19:00 og kjører samlet til Veitvethallen
Neste stopp ved vannspeilet på Grorud
2. Kommentarer til sist referat
3. Kommentarer til dagens agenda
4. Innkommet post
5. Innkommende saker
6. Forberedelser til ekstraordinær generalforsamling
7. Eventuelt

3

3.1

Innk. neste
møte (X)

Ansvarlig
/ frist

Komplett saksliste forelå ikke ved møtets oppstart, men skrevet ned under veis.
Sakene ble ikke behandlet i rekkefølge, men referat gjenspeiler rekkefølge de ble
behandlet
Innkommet sak fra Lars Vestermo:
Turveg1: Videre saksbehandling;
Ekslusjon av leder i det videre arbeidet i denne saken.
På grunnlag av leders manglende respekt for demokratiske beslutningsprosesser
og egenrådighet stikk i strid med styrets beslutninger, oppfordres det at styret
ekskluderer leder i det videre arbeidet i denne saken.
BIG beklaget at utspill / brev ikke fulgte instruks en var enig om i styremøte 2.4.2008.
Deltagere på styremøtet luftet sine synspunkter i saken.
Generelt: Feil i henhold til avtaler som var inngått, innholdet i utspillet / brevet var ok.
BIG gjorde ting i beste mening for så raskt som mulig å få et nyansert syn i henhold til
referat fra Adv. Hesselberg.
LV savnet noe innhold i utspillet / brevet. Utpillet / brevet kunne også virke som et
konkret tilbud og kan gi velet dårligere mulighet til å forhandle

M%c3%b8tereferat_20.04.08[1].doc

Side 1 av 6

Kinnskogen Vel
Stiftet 1. juni 1914
Post

1

Sak

Ansvarlig
/ frist

Avstemning:
Skal leder ekskluderes fra videre arbeid relatert til kommunens planlagte turvei på
veltomta?
3 stemmer for, 3 stemmer mot
Leder’s dobbeltstemme ble avgjørende. Leder stemte mot.
Forslaget falt.
Befaring av turvei i Groruddalen
Morten Fagermoen følte seg ikke helt bra og forlot møtet da vi startet befaring
Befaring foretatt etter oppfordring fra kommunen. Kommunen har denne turveien som
et målbilde på hvordan tiltaket skal utformes.
Generelle betraktninger på turvei
Bredde: 1,70 – 1,90, Uten lys, til dels fast grus som toppdekke.
Bilde av turveien i landskapet

Bilde for å gi inntrykk av stiens bredde

Detalj fra bro

4.1

E-post fra Rune Pettersen

M%c3%b8tereferat_20.04.08[1].doc

GO /

Side 2 av 6

Kinnskogen Vel
Stiftet 1. juni 1914
Post

4.2

4.4

Sak
GO skriver svar på e-post og kommenterer ”Partipolitisk uavhengig” med at det er
normalt at personer som sikker i komunnestyret også kan inneha verv i andre organer.
Øvrige spørsmål: Henviser til internet.
Telefonhenvendelse fra RB vedrørende Rådhusparken
BIG hadde mottatt telefon fra RB vedrørende Rådhusparken. BIG informerte at Velet
ikke hadde mottatt info på dette ei heller behandlet det.
E-post fra Lars Vestermo 16.4.08, Saker til ekstraordinært årsmøte
Saker vurdert under det enkelte punkt i referat. For orden skyld, så gjengis også eposten (Skrivefeil rettet):

Ansvarlig
/ frist
21.4.08

Jeg ønsker som nestleder og medlem av velforening følgende saker behandlet
av det ekstraordinære årsmøtet som skal innkalles:
1: Mistillitsforslag fremsettes overfor leder Bjørn Ivar Gran
Bjørn Ivar Gran har ikke lenger foreningens tillit.
Dette grunnet:
 med overlegg å ha utvist illojal handling stikk i strid med styrets beslutninger
 å handle respektløst og i strid med de demokratiske prinsipper velforeningen
følger
Bjørn Ivar Gran vedtas kastet fra sitt verv med umiddelbar virkning.
2: Nyvalg av leder, samt evt valg av øvrige styremedlemmer dersom noen
endrer verv evt. flere trekker seg.
Valgkomiteens forslag mottas i form av benkeforslag.
Øvrige benkeforslag mottas også.
3: Vedtektsendring:
Følgende paragraf/punkt foreslås endret:
§ 10. Velforeningens ledelse - styret.
c. Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Forslag til ny ordlyd:
§ 10. Velforeningens ledelse - styret.
c. Styret holder møte når leder evt. nestleder bestemmer eller flere av
styremedlemmene ber om det.
Om leder selv velger å trekke seg innen agenda for ekstraordnært årsmøte
utsendes, trekkes selvfølgelig Sak 1.
Mvh.
Lars Vestermo
Nestleder og styremedlem
5

E-post fra Lars Vestermo 16.4.08, Saker til neste styremøte
Samtlige innspill gjengitt under de enkelte saker. For orden skyld, så gjengis også eposten (Skrivefeil rettet):
Etter de siste dagers mailkorrespondanse, melder jeg inn følgende saker:
1. Turveg1: Videre saksbehandling; Eksklusjon av leder i det videre arbeidet i
denne saken.
På grunnlag av leders manglende respekt for demokratiske
beslutningsprosesser og egenrådighet stikk i strid med styrets beslutninger,
oppfordres det at styret ekskluderer leder i det videre arbeidet i denne saken.
2. Turveg2: Hva gjør vi videre?
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Forslag: Nytt brev til kommunen utarbeides, Agenda til ekstraordinært årsmøte
vedlegges til informasjon.
Forslag til Gunnars svarbrev ifht. Hesselbergs brev til oss gjennomgås, evt.
revideres og sendes uavhengig av ovennevnte brev.
Fellesutvalgets leder, Tom Sørlie, inviteres for å orientere om tidligere erfaring
i slike saker. (dette kan evt. tas som et særmøte eller på neste styremøte)
4. Årsmøte: Utarbeide agenda til ekstraordinært årsmøte
Innkalling sendes senest mandag 21/4. Med 14dagers frist, kan ekstraordinært
årsmøte avholdes tirsdag 6/5. (eller kanskje allerede på mandag??)
Foreslår møtetidspunkt kl. 20.00.
Jeg foreslår følgende tidspunkt/sted for styremøte:
Søndag 20/4 kl. 2000 på Veltomta (Backup ved dårlig vær hjemme hos meg)
Alternativt
Fredag 18/4 kl. 2000 (ditto sted)
Vennligst meld tilbake angående tidspunkt.
Mvh.
Lars Vestermo
Nestleder
6
6.1

6.2

6.3

6.4

Forberedelser til ekstraordinær generalforsamling
Reservere klasserom på Kjenn skole
Møtetidspunkt: Tirsdag 6.5 kl 19:30
BIG påtok seg å reservere klasserom
Innkommende saker til ekstraordinært årsmøte
Det ble en del diskusjon rundt om disse sakene skulle med eller ikke på ekstraordinært
årsmøte.
Styret konkluderte med:
Forslag om vedtektsendringene utsettes til neste ordinære årsmøte, resterende av
sakene tas på ekstraordinært årsmøte
Innkommet sak til ekstraordinært årsmøte
Mistillitsforslag fremsettes overfor leder Bjørn Ivar Gran
Bjørn Ivar Gran har ikke lenger foreningens tillit.
Dette grunnet:
 med overlegg å ha utvist illojal handling stikk i strid med styrets beslutninger
 å handle respektløst og i strid med de demokratiske prinsipper velforeningen
følger
Bjørn Ivar Gran vedtas kastet fra sitt verv med umiddelbar virkning.

BIG

Saken tas med på ekstraordinært møte. Ordlyd endres ikke.
Innkommet sak til ekstraordinært årsmøte
Nyvalg av leder, samt evt valg av øvrige styremedlemmer dersom noen endrer verv
evt. flere trekker seg.
Valgkomiteens forslag mottas i form av benkeforslag.
Øvrige benkeforslag mottas også.

6.5

Saken tas med på ekstraordinært møte. Ordlyd endres ikke.
Innkommet sak til ekstraordinært årsmøte
Vedtektsendring:
Følgende paragraf/punkt foreslås endret:
§ 10. Velforeningens ledelse - styret.
c. Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene
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forlanger det.

Forslag til ny ordlyd:
§ 10. Velforeningens ledelse - styret.
c. Styret holder møte når leder evt. nestleder bestemmer eller flere av
styremedlemmene ber om det.

6.6

Saken tas ikke med på ekstraordinært møte. Saken legges til neste ordinære årsmøte.
Ordlyd endres ikke.
Sak til ekstraordinær generalforsamling fra styremøte 2.4.08
TURVEG
JA til avgivning av grunn til turveg, under forutsetning av at våre krav blir
akseptert
NEI til avgivning av grunn til turveg, basert på nåværende informasjon
En del diskusjon omkring hvordan vi skal formidle valgene klart ovenfor
medlemmene. En kom frem til følgende ordlyd / fremgangsmetode
Turvei
Styret redegjør for hva de jobber videre med for å oppnå en avtale. Styret ber
medlemmene om å ta stilling til følgende:
Styret gis fullmakt til å inngå avtale.
Ekstraordinært eller ordinært årsmøte må godkjenne avtale.
Det tas utgangspunkt i punktene som fremkommer i BIG’s brev til Adv Hesselberg. I
tillegg kommer følgende punkter:
 Håndtering av lekeapparater
 Vedlikehold

6.7

6.8

Videre arbeid frem mot ekstraordinært årsmøte
Styret diskuterte om BIG kunne gå å diskutere med kommunen som privatperson. Det
vises til tidligere referat at skal noen diskutere med kommunen, så skal det være
minimum 2 representanter fra styret med.
LV ønsket ikke at BIG skulle diskutere som privatperson med kommunen, da dette
kunne være særs uheldig. Dette sett i lys avtidligere utspill og at BIG er styreleder i
Kinnskogen vel. KA og ORK var også av samme oppfatning
BIG oppfattet at styret ikke ønsker at han jobber videre med kommunen i denne saken.
Agenda til ekstraordinært årsmøte
(Rekkefølge endret i revidering av møtereferat, da flertallet av deltagere ønsket annen
rekkefølge)
1. Gyldigheten av innkallelsen og lovligheten av ekstraordinært årsmøte
2.

Mistillitsforslag fremsettes overfor leder Bjørn Ivar Gran
Bjørn Ivar Gran har ikke lenger foreningens tillit.
Dette grunnet:
• med overlegg å ha utvist illojal handling stikk i strid med styrets
beslutninger
• å handle respektløst og i strid med de demokratiske prinsipper
velforeningen følger
Bjørn Ivar Gran vedtas kastet fra sitt verv med umiddelbar virkning.

3.

Nyvalg av leder, samt evt valg av øvrige styremedlemmer dersom noen
endrer verv evt. flere trekker seg.
Valgkomiteens forslag mottas i form av benkeforslag.
Øvrige benkeforslag mottas også.
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4.

7
7.1

7.2

Turvei
Styret redegjør for hva de jobber videre med for å oppnå en avtale. Styret ber
medlemmene om å ta stilling til følgende:
Styret gis fullmakt til å inngå avtale.
Ekstraordinært eller ordinært årsmøte må godkjenne avtale.

Eventuelt
Forslag: Sende brev til Adv. Hesselberg om å trekke tilbake sendt brev fra BIG
For: 2
Mot: 3
Forslaget falt
Diskusjon rundt hvem som har stemmerett ved ekstraordinært årsmøte
Vedtektene sier:
Innmeldt per 31.12.07
Manglende betaling som ikke er påpekt (Sendt purring) har fortsatt stemmerett ihht §6
Styrekt tolker vedtektene slik:
Medlemmer som har betalt medlemskontigent i 2006 eller 2007 har stemmerett
Møte hevet 23:30
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