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           1. juli 2020 

 

INNKALLING TIL 

ÅRSMØTE/GENERALFORSAMLING 2020 

 
Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Skjellumfjellet og Kirkeberget vel: 

 

Lørdag 8. august 2020 kl 1330 på parkeringsplassen i Seilomveien/Stockmannsvei.  

 

Dagsorden: 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 2 Styrets årsberetning 

Sak 3 Regnskap for 2019 med revisors beretning 

Sak 4 Valg av medlemmer til styret, revisor og valgkomité 

Sak 5 Forslag fremmet for årsmøtet 

5.1 Vann og kloakk – avtale med Bris, jf. orientering i beretningen. Det må avklares 

nærmere forholdene, og hvordan dette skal følges opp videre. Det er meddelt at prøveperioden 

utløp 24. juni 2019, og at tidligere styre har trukket seg. Det er ikke valgt nytt styre, og laget 

håndteres i sin helhet av representant fra Bris. Dette anlegget berører hele hytteområdet, og 

derfor viktig at det håndteres på vegne av fellesskapet. Det er derfor viktig at laget, selv om 

det er selvstendig rettssubjekt, blir en del av vellets eie, og at det opprettholdes et styre, og at 

styret velges av vellets medlemmer.  

 Forslag til vedtak: Vann- og kloakklaget legges innunder Skjellumfjellet og 

Kirkeberget vel, og styret for vannlaget velges på årsmøtet. 

 

5.2 Utvidelse av stamveinettet – Kirkeberget  

Det er innkommet søknad om utvidelse av Kirkeberget som del av stamveinettet, se egen 

saksfremstilling. Styret har ingen motforestillinger til dette, og saken fremlegges for årsmøtet. 

Forslag til vedtak: 

Kirkeberget forlenges slik at ca 100 meter innlemmes i stamveinettet.   

 

Sak 6 Fastsettelse av kontingent 

Det foreslås ingen økning av kontingent 

Styret mener regnskap for 2019 viser god styring og kontroll, og at aktiviteter kan utføres 

innenfor de rammene som er fastsatt. Det foreslås derfor at kontingenten beholdes 

uendret.  

Forslag til vedtak: Kontingenten beholdes uendret. 



 

Sak 7 Budsjett for 2020 

Budsjett er fremlagt for årsmøtet. 

Forslag til vedtak: Det fremlagte budsjett vedtas.  

 

Dagsorden med årsberetning, regnskap/budsjett, og vedlegg, blir lagt ut på hjemmesiden 

senest 1 uke før årsmøtet, og kan lastes ned fra hjemmesiden www.skjellumfjellet.net. Evt. 

papirkopi av dokumentene? Send melding til styret, evt sms til 975 84 996. Eksemplar legges 

i bokkassen ved informasjonstavlen.  

 

Vi ber medlemmene om å fylle ut representantblankett og levere ved oppmøte. 

Kan du ikke kan møte, fyll ut fullmakt til representant, eller send e-post til styret med 

fullmakt. Hver hytte har 1 stemme, men alle i husstanden ønskes velkommen! Det er en 

forutsetning for stemmeberettigelse at medlemskontingenten er betalt.  

 

Vel møtt! 

 

 

http://www.skjellumfjellet.net/

