
Referat fra Årsmøtet i Storøen Velforening 14. juni 2008 
 

Årsmøtet 2008 ble avviklet i partyteltet på Nøysomheten. 
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1.  Innkalling 

Viseformannen ønsket de frammøtte velkommen. Det var ingen kommentarer til 
innkallingen, og Årsmøtet ble erklært som lovlig satt. 

 

2.  Valg av møteleder og referent iflg. Vedtekter 

Som møteleder ble valgt Morten Spongsveen, og som referent ble valgt Unni Boberg. 
 

3.  Opprop 

Det var frammøtt 39 stemmeberettigede medlemmer samt 3 iflg. fullmakt.  
 

4.  Valg av medlem til å underskrive protokoll 

Tor Brandt ble valgt til å underskrive protokoll fra årsmøtet. 
 

6.  Årsberetning  

Møteleder leste opp Årsberetningen, og det ble gitt tilleggskommentarer i forbindelse 
med gråvannhåndtering, bredbåndtilbud og rettssaken. 

Bjørn Ilaug kommenterte til punktet i årsberetningen om trivsel at han hadde sendt inn 
forslag på tiltak for å bedre miljøet, uten at de er tatt til følge av styret. Med denne 
kommentaren, ble årsberetningen enstemmig vedtatt. 

 

9.  Innkomne forslag (behandlet etter punkt 6) 

Styret fremmet forslag til Årsmøtet om at tillitsvalgte i Storøen Velforening skal være 
fritatt for å betale medlemskontingent. Forslaget ble ikke vedtatt, men behandlingen 
utsatt til økonomien i dette er nærmere utredet, ref skatteplikt også for godtgjørelse under 
kr 2000. Imidlertid mener årsmøtet at styrets medlemmer skal ha dekket sine faktiske 
utgifter etter regning.  

Dernest la Styret frem forslaget til ”Hytteetikk”, som har vært ute til høring blant 
medlemmene siden jul. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Morten Spongsveen og Bjørn Ilaug fremmet forslag om nedsettelse av en gruppe som 
skal gi input til ny reguleringsplan for Storøya i samarbeid med Grunneier og kommunen. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

7.  Revidert regnskap for 2007  

Møteleder gjennomgikk hovedpostene i regnskapet. Den finansielle stillingen er god, men 
vi har ikke fondsressurser til å bruke på rettssaker. Det framkom ingen spørsmål. Styret 
ble erklært ansvarsfrihet. 



Revisors beretning ble lest opp og regnskapet for 2007 ble enstemmig godkjent.  
 

8.  Styrets budsjettforslag for 2008  

Etter noen år med minimal forandring av medlemskontingenten, har Styret også i år hatt 
som utgangspunkt at den ikke skal økes mer enn absolutt nødvendig.  

Imidlertid er vi blitt påført en rettssak, og Høyesterettsadvokat Finn Grøstad var invitert til 
å informere Årsmøtet. Han var dessverre forhindret, og Morten Spongsveen orienterte 
derfor om status og hvilke økonomiske konsekvenser den kan få for velforeningen. 
Resultatet av Tingrettens behandling var at saken ble avvist, og Døssland dømt til å 
betale våre saksomkostninger, kr. 79.062. Dersom vi får en eskalering til høyere 
rettsinstans, vil dette medføre en ytterligere eksponering i form av advokatkostnader. 
Selv om vi tror vi vinner, kan ingen garantere dette, og kostnaden vil derfor i 
utgangspunktet være en risiko vi løper. Årsmøtet ga sin fulle tilslutning til at Styret får de 
nødvendige fullmakter til om nødvendig å kjøre saken videre med de ikke ubetydelige 
kostnader det måtte innebære.  

Budsjettet ble enstemmig vedtatt under denne forutsetningen. 
 

 

10. Valg 

Valgkomiteen, Ellen Rønning og Thor Friestad, kom opp med følgende forslag: 

• Viseformann    Terje Larsen  Valgt 

• Styremedlem 1   Terje Marka  Valgt 

• Styremedlem 2 (for 1 år) Trygve Angvik  Valgt 

• Sekretær (gjenvalg)  Unni Boberg   Valgt 

• Rodemann R 2 (gjenvalg)  Børre Aspmo  Valgt 

• Rodemann R 4 (gjenvalg) Eigil Spongsveen Valgt 

Ny valgkomité ble foreslått fra benken: 

• Ny valgkomité   Ditlef Knutsen  Valgt 

    Hans Petter Gravdal Valgt 
 

11. Årsmøtet avsluttet 

Viseformannen takket avtroppende tillitsvalgt, Morten Spongsveen, som har vært med på å 
dra lasset som tillitsvalgt i mer enn 30 år og overrakte blomster fra resten av foreningen. 
Akklamasjon! 

Viseformannen takket deretter for godt frammøte og erklærte Årsmøtet 2008 for avsluttet. 

 

 

Unni Boberg      Tor Brandt    
  

 

Storøya, 16.6.2008 


