
  

 

 

 

Møtereferat  
 

Gruppe:  Styret i Hunnedalen velforening   

 

Møtested: Gosen skole  

 

Møtedato/ -tid: Mandag 18.11 kl. 19:00 

 

Deltakere:  Oddmund Petter Aasen, Ståle Størkersen, Nidunn Sandvik, Kjetil 

Dragesæt, Jon Barratt Nysæther, Tove Alice Koll Frafjord og Morten 

Granhøy-Lieng. 

   

 

Sak nr.:   

25/19 Godkjenning av innkalling og 
saksliste. 

Saksliste godkjent 

26/19 Godkjenning av referat fra møte 
30.09.19. Se vedlegg. 

Referat godkjent 

27/19 Forberedelse til årsmøtet: 
- Regnskap 2019 og 

budsjett 2020? 
- Frist for innmeldte 

saker? 
- Frist for publisering av 

årsmøtepapirer? 
- Hvem er på valg; styret, 

valgkomite, revisor? 
- Styrets beretning; hva 

bør tas med? 
- Hva må være klart til 

styremøtet mandag 
13.01.20? 
 

Onsdag 19.02 Hotel Residence, 
Sandnes kl 19. Årsmøte for 
Vann og Avløp skjer i forkant av 
møtet samme sted. 
 
Frist for innmelding av saker er 
6/1.  
Regnskap og årsmøtepapirer 
legges ut innen 9/2. 
 

28/19 Oppfølging av sak vedrørende 
oppgaver til 
parkeringskontaktene; 
klargjøring av oppgaver og 
ansvar. Vasking av lister. 

Det vil bli utarbeidet en 
stillingsbeskrivelse for 
parkeringskontakter samt en 
oversikt over hvem som er 
kontakt på de ulike plassene. 
Legges ut på hjemmeside  
Ved dårlig brøyting ta først 
kontakt med styre og deretter 
parkeringskontakt.  
NB! Viktig at folk tar med spade! 
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Sak nr.:   

 

29/19 Oppdatering av sak vedrørende 
sak 12/19, NVE sin høring 
angående utbyggingsområder 
for vindkraft.  

En arbeidsgruppe har sendt inn 
en omfattende høringsuttalelse 
på vegne av Velforeningen. 
NVEs plan har som de fleste vet 
vakt stor motstand over hele 
landet og har blitt skrinlagt av 
Statsministeren som følge av 
omfattende protester. Saken 
ansees avsluttet fra styrets side. 

30/19 Oppfølging av sak 22/ 19, skilt 
på parkeringsplasser – P4 har 
et skilt som er vanskelig å lese 
 

Parkeringskontaktene må 
identifisere behov, kontakte 
styret for bestilling og selv skru 
opp nytt skilt. Vil taes med i 
stillingsbekrivelse (se sak 28).  

31/19 STFs hytteplaner - oppdatering STF har fått lagt vann og avløp 

fram til tomten, men har ikke 

umiddelbare planer for bygging. 

Se svar fra daglig leder i vedlegg. 

32/19 Oppdatering av «vinterinfo»,  Er lagt ut på hjemmeside. 

33/19 Eventuelt 

  

Medlemsregister/utsending 

faktura (Kjetil) : Superbruker for 

Medlemsnett blir lagt ned fra 

sommeren 2020. Styret jobber 

med å få på plass ny løsning. 

Nye nettsider: Morten presenterte 

et forslag 

Gammel TV-antenne i svingen 

mellom P6/7: Styret tar initiativ til 

å fjernet denne. 

Ny brøytekontrakt. Det må 

etableres ny brøytekontrakt fra 

neste sesong når Vegvesenet 

skifter kontraktør.  
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Vedlegg: 

STF sine hytteplaner i Hunnedalen. Til info: 

Preben Falck <preben@stf.no> 
ma. 21.10.2019 16.02 

• Leder 

 

Ja, det er ikke så veldig mye å rapportere om, vi har dette prosjektet på listen vår over kommende 
prosjekter, men det det står foreløpig ikke helt først i køen. 
  
Vi har nå fått lagt vann og avløp fram til tomten, for å benytte oss av tilbudet om rimeligere 
tilknytningsavgift ila inneværende år. 
  
For øvrig er vi i dialog med arkitektforbundet om å få utlyst en idekonkokurranse eller forenklet 
arkitektkonkurranse. Jeg håper på få kunngjort denne om ikke lenge, slik at vi kan velge ut en arkitekt 
og begynne å jobbe med utforming mm. 
  
Men som sagt, dette er en del av vår langtidsplan. Det er ikke besluttet når vi skal gå i gang med 
dette for alvor, det avhenger en del av hvordan det går med andre prosjekter. Vi arbeider med en 4-5 
ulike prosjekter, og framdriften på dem er litt avhengig av ulike tillatelser, finansiering og andre 
eksterne forhold som gjør at vi må tilpasse framdriften underveis. Det er derfor vanskelig å si 
hvordan videre framdrift vil bli, men dette er definitivt et prosjekt vi planlegger å gå videre med etter 
hvert. 
  
  
Med vennlig hilsen  
  
Preben Falck 
Daglig leder 

 
 
  


