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Årsmøte i Ormåsen Grendeutvalg 2015 

SFO, Ormåsen skole 8. april 2015 
 
 
 
Fungerende styre var representert med følgende: 

 Mette Skogstad, Linn Therese Brekke, Thomas Berg, Hugo Larsen, Hedda Firing, Halvor Prestmoen og  
Tor Erik Neprud. 

 Fravær: Øystein Østbø, Arne Grasbekk og Vidar Bjørnholt. 

 Kommunen var representert med Jørgen Firing, samt Ordfører Ann Sire Fjeringstad. 
 
Årsmøte begynte med agenda i henhold til vedtektene kl 19:03, og det er 34 personer tilstede.  
 
 
 
1. Konstituering 

 Styrets forslag til ordstyrer, Mette Skogstad ble enstemmig valgt. 

 Styrets forslag til sekretær, Tor Erik Neprud ble enstemmig valgt. 

 Til å underskrive protokoll ble Philippe Zurcher, Roger Andersen valgt enstemmig.  
 

Innkalling (vedlegg 1) og forretningsorden er utsendt 3 uker før årsmøte dato og i henhold til gjeldende vedtekter. 
Disse ble begge godkjent.  
 
 
 
2. Årsberetning 2014 
Det er fra styret laget en sammensetting (vedlegg 2) over de 28 sakene som er behandlet. Fra disse ble de ansett 
viktigste sakene nevnt spesielt, samt at de fremmøtte ble gitt anledning til å lese ett av de 5 eksemplar som var 
tilgjengelig. Det ble gjort en gjennomgang av følgende saker spesielt:  

 Sak   4/14 – Skiskytingsarena på Ormåsen. 

 Sak   5/14 – Videre utbygging av boliger på Ormåsen. 

 Sak   6/14 – Nytt SFO bygg.  
o Kommunens representant opplyste under møte at anbudene som er kommet inn er langt høyere 

enn hva som er budsjettert for prosjektet. Derfor er det videre anleggsarbeid stoppet opp, men 
kommunen forsikrer at planarbeidet med andre aktører pågår for fult i kommunen. Det er fortsatt 
enighet i kommunen om å bygge nytt SFO bygg.  

 Sak 12/14 – Ungdomstilbud til 5. -7. trinn.  

 Sak 13/14 – Avfallsposer for hundeavfall. 

 Sak 14/14 – Nærbutikk på Ormåsen. 

 Sak 21/14 – Søknad fra Ormåsen Nord Velforening. 
I tillegg vil resultatet av sak 19/14 – Innbyggerundersøkelse bli presentert etter årsmøtet er avsluttet.  
 
Årsberetningen ble godkjent.  
 
 
 
 
 
 
3. Økonomi 



 

Side 2 av 2 

 

Regnskapet for 2014 ble delt ut og gjennomgått, og viser en positiv saldo per 31. mars 2015 
på kr 85.497,- se vedlegg 3. Det er brukt 29.183, og kommet inn kr 12.503,- i støtte i løpet av året. Regnskapet er 
revidert og godkjent av Pål Nygaard som på forrige årsmøte ble valgt som revisor.  
Regnskapet ble godkjent. 
 
 
4.  Handlingsplan for arbeidsåret 
Forslaget for handlingsplan ble gjennomgått, vedlegg 5.  
Forslag til handlingsplan ble godkjent. 
 
 
5. Vedtektsendringer 
Det er ingen forslag til vedtektsendringer.  
 
 
6. Eventuelle innkomne saker 
Det er innen fristen ikke komet inn saker til eventuelt.  
 
 
7. Valg 
Det skal foretas valg på 6 stk utvalgsmedlemmer skal velges  

o Tone Steinnes, enstemmig valgt for 1 år.  
o Cathrine Aasen, enstemmig valgt for 1 år. 
o Stian Swendsen enstemmig valgt for 2 år. 
o Alf Stefan Skyba, enstemmig valgt for 2 år. 
o Philippe Zurcher, enstemmig valgt for 2 år. 
o Lars Geir Mortensen, enstemmig valgt for 2 år. 

 
Revisor Pål Nygaard, ble gjenvalgt.  

 
Det ble tilstrebet at utvalgsmedlemmene er fra størst mulige spredning innen Ormåsen. Dette for å sikre en bred 
sammensetning.  
 
Grendeutvalget konstituerer seg selv på første møte jrf vedtektene.  
 
 
 
Møte hevet 20:05.  
 
Referent for årsmøte, Tor Erik Neprud 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------                                               ----------------------------------------------------------- 

Philippe Zurcher         Roger Andersen 


