
PROTOKOLL 
 

SKUTEBAUGVEIEN VEILAG. ÅRSMØTE 2020. 
Son Kulturkirke Søndag 16. August Kl. 14.00 

 
 
 
 
1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Berthe Reistad 

 
2. Opptelling antall stemmeberettigede: 

11 stemmeberettige tilstede 
 
3. Godkjenning av innkalling: 

Det fremkom en bemerkning om at årsberetningen ikke inneholdt opplysning om at det var 
innkommet et forslag fra et medlem som styret ikke hadde fått behandlet 
Styret tar bemerkningen til etterretning 
Godkjent.  

 
4. Valg av møteleder: 

Forslag: Styreleder Berthe Reistad. Godkjent. 
 
5. Valg av referent:  

Forslag Berthe Reistad  Godkjent. 
 
Valg av medlem til å godkjenne protokollen:  
Forslag  Astrid Thoner og Tore Holm  
Godkjent. 

 
6. Styrets årsberetning 2019/2020: 

Årsberetningen ble lagt fram av Berthe Reistad 
Kommentar om at det bør benyttes litt større grus ved vinterstrøing. Harald Osvold følger 
opp. 
Årsberetning Godkjent. 

 
7. Innkomne forslag: 

Det ble sendt inn et forslag innen fristen, men styret har ikke hatt anledning til behandle 
dette, så derfor vil dette forslaget først komme med til årsmøte for 2021 

 
 

8. Regnskap 2019/2020, Godkjent. 
Estimat 2020/2021 
Kontingent kr. 3000,- for helårsbrukere, kr. 1500,- for delårsbrukere. Godkjent.  
 

 
Kommentar: Budsjett 20/21 Forslag fra styret er at vi ber Våler Graveservice ta en befaring i 
Skutebaugveien, og komme med forslag til hvor det bør utføres vedlikehold for å holde en 
tilfredsstillende standard. Forutsetning er at dette kan gjennomføres med det som er av 
disponible midler.  
Forslag Godkjent 



 
 
9. Valg.  

Det var ingen som hadde meldt seg som kandidat i forkant av årsmøtet, men Roy Aasen og 
Gunnar Hansen takket ja til å stille til verv i løpet av årsmøtet. 
Forslag:  Roy Aasen og Gunnar Hansen velges til styret. vedtatt. 
 
Styret vil da bestå av Roy Aasen, Gunnar Hansen, Harald Osvold, og Berthe Reistad. Det 
nye styret vil møtes i nærmeste fremtid for å konstituere det nye styret. 

 
Vi takker for innsatsen til de styremedlemmene som går ut: Marit Dahlsrud og Kjell 
Pettersen. 
 
11. Avslutning. Møtet hevet ca. kl. 14.30. 

 
Oslo , 18.08.2020 
 
 
Berthe Reistad  
Referent 
 
 
 
Protokoll signert 
 
Astrid Thoner

  
 
 
 
Tore Holm 
 


