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INNKALLING TIL ÅRSMØTE/GENERALFORSAMLING 
2021 
 
Det er tidligere innkalt til årsmøte/generalforsamling i Skjellumfjellet og Kirkeberget 
vel. På grunn av covid-19-situasjonen flytter vi møtet også dette året til august:  
 
Lørdag 7. august kl 1330 på parkeringsplassen i Seilomveien/Stockmannsvei.  
 
Dugnad blir gjennomført helgen 11.-13. juni, men hovedstart lørdag kl 1030 
(oppmøte for dugnad er henholdsvis ved Kirkeberget, Parkeringsplass ved 
Seilomveien, Skjellumtoppen). For øvrig kan dere spre arbeidet over hele 
helgen. Liste over oppgaver henger på oppslagstavlen.  
 
Det er mottatt ett forslag til årsmøtet, jf. vedlegg.  
 
Dagsorden: 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 2 Styrets årsberetning 
Sak 3 Regnskap for 2020 med revisors beretning 
Sak 4 Valg av medlemmer til styret, revisor og valgkomité 
Sak 5 Forslag fremmet for årsmøtet 
5.1 Forslag til fremtidig bomløsning 

Forslag om endret bomløsninger er fremmet for årsmøtet flere ganger, senest på 

generalforsamling for 2019, hvor ble det votert ut fra tre alternativer.   

1. Felles elektronisk bom 

2. Beholde eksisterende bomløsning 

3. Fjerne bommene  

Alternativ 2 ble valgt med overveiende flertall.  

 

Styret har på nytt mottatt forslag om innføring av elektronisk bom som ligger til årsmøtets 

behandling, jf. vedlegg. Forslagsstiller vil presentere forslaget. De økonomiske tall knyttet til 

forslaget er basert på saksforberedelsen i 2019.  



 
Sak 6 Fastsettelse av kontingent 

Det foreslås ingen økning av kontingent 
Styret mener regnskap for 2020 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 2021/2022 
 
Dagsorden med årsberetning, regnskap/budsjett, og vedlegg, blir lagt ut på 
hjemmesiden, og kan lastes ned fra hjemmesiden www.skjellumfjellet.net. Dersom 
det er ønskelig med papirkopi av dokumentene må det sendes melding til styret, evt 
sms til 975 84 996 senest innen 1. august. Eksemplar legges i bokkassen ved 
informasjonstavlen. 

http://www.skjellumfjellet.net/

