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Møtereferat 
Kinnskogen Vel Møtetype: Styremøte Møte nr.: 1-2009 

Referent: Gunnar Otnes Møtedato: 27.1.2008 kl 21:00 Sted: Hjemme hos BIG  

 Neste møte: Ikke avtalt, innkalles 

av  leder eller styrets medlemmer 

Sted: 

 

Deltagere 

(X) 

Repr./navn:  Rolle:  Inst.:  Ref. sendes 

(X) 

Innk. neste 

møte (X) 

Styret: 

X Bjørn Ivar Gran  Leder  BIG  X  

X Lars Vestermo  Nestleder  LV  X  

X Ole Ragnar Karlstad  Kasserer  ORK  X  

X Frank Bergli  Sekretær FB  X  

X Gunnar Otnes  Styremedlem GO  X  

 Morten Fagermoen  Styremedlem  MF  X  

 Liva Fjeldheim  Styremedlem  LF  X  

Varamedlemmer:  

 Kristian Arntzen  Varamedlem  KA  X  

 Tone Kristiansen  Varamedlem  TK  X  

Øvrige: 

      

 

Post Sak Ansvarlig 

/ frist 

1 Innkommet post: 

Info om oppstart av planarbeid om Reguleringsplan for Limtomta, endring til offentlig 

formål. 

Vurderes på neste styremøte. 

 

2 Prosedyrer for årsmøte, forslag om at frist for å melde årsmøtesaker settes til 

27.1.09. Dette begrunnes med at årsmøte dato har stått på medlemsgiroer som er 

blitt delt ut.  

Endringer på vedtekter må være meldt inn til styret innen 31.12 foregående år. 

Endringen faller inn under dette og settes opp som sak på neste årsmøte 

Styret utarbeider i løpe av inneværende år en formulering som dekker inn forslaget. 

 

3 Forberede årsmøte  

3.1 Årsberetning skrives av BIG. BIG 

3.2 Innkomet sak til årsmøte 

Sak 1: Forslag fra Lars Vestermo 

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. 

 

Styrets innstilling: 

Styrets avstemning: 1 for at leder kastes, 3 mot at leder kastes. Leder avsto fra å 

stemme. 

Styret er delt i oppfatningen om misstilliten og ber årsmøtet avgjøre saken. 

 

7 Innkommet sak til årsmøte 

Sak 2: Opparbeidelse av turvei over veltomta. 

Styret vil redegjøre for det arbeidet som er gjort i denne forbindelse på årsmøtet. 

Det vises for øvrig til våre hjemmesider for et mer detaljert grunnlag. 

1. Styret gis fullmakt til å underskrive ”Erklæring om rett til turvei langs 

langvannets vestside” 

2. Styret gis fullmakt til å inngå avtale med kommunen 

GUO 
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Post Sak Ansvarlig 

/ frist 

3. Styret fremforhandler ny avtale med kommunen som forelegges årsmøte 

eller ekstraordinært årsmøte for godkjenning. 

Styrets innstilling: 

3 av styrets medlemmer ønsker alternativ 1, 2 av styrets medlemmer ønsker alternativ 

2 

Styret ber årsmøtet avgjøre videre saksgang. 

 

Merknader til årsmøtet som ikke føres på innkalling: 

Saken avgjøres med simpelt flertall mellom de 3 sakene. 

 

Ta med underlag (Hentes fra vår hjemmeside) 

Ta med avtale (Skrives ut fra E-post) 

Redegjøre for arbeidet som er gjort ovenfor årsmøte 

Kommunen har sagt enstemmig ja til turvei. 

  

Møte hevet 22:30 

 

  

 


