
Innkalling til årsmøte 2020

Med dette kalles medlemmene av veilaget inn til årsmøte for Veilaget, Seterveien, 
Skanseveien og Torsbakken.

Møtet blir avholdt onsdag 27. mai kl 19.00 på Folkets Hus, Fjellveien 15, 1458 Fjellstrand.

Veilaget består av samtlige bebodde og ubebodde eiendommer som sogner til Seterveien, 
Skanseveien og Torsbakken, og alle får tilsendt denne innkallingen. Medlemmer og 
høvetallsberegning fremgår av Jordskifterettens tidligere utsendelse og finnes på våre 
nettsider veilaget.no. (dokumentarkiv). Eier av ubebygd eiendom har ikke stemmerett, men 
har møterett, forslagsrett og talerett på årsmøte. De som ikke selv har anledning til å møte kan
sende noen i sitt sted med skriftlig fullmakt. Fullmakt kan leveres på papir eller e-post til en i 
styret, eller ved oppmøte. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn innen 13. mai 2020 (ref veilagets 
vedtekter, §5), og adresseres til styreleder Erik Hokholt, Adressen finnes i fotnoten på denne 
innkallingen. Send gjerne e-post.

Sakliste:
- Velkommen
- Valg av møteleder og protokollfører
- Godkjenning innkalling, saksliste og fullmakter
- Valg av 2 personer til å signere protokollen sammen med leder
- Behandle årsberetning for perioden
- Behandle revidert regnskap og budsjett
- Behandle innkommende saker 

1.   Justering av medlemskontingent. 
2. Priser og plan i forhold til asfaltering av bakkene i begge ender av Seterveien.

- Valg av leder
- Valg av styremedlem (Bent og Erik N. er på valg)
- Valg av revisor
- Valg av vara
- Valg av valgkommité
 
Årsberetningen, regnskap for 2019 og revisjonsberetning er vedlagt denne innkallingen, samt 
publisert på veilaget.no. Dokumenter blir også utdelt ved ankomst på årsmøtet. 

Det sittende styret håper på et godt oppmøte og ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen 
til møtet.

Postadresse. Kontaktinfo, styreleder: 
Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken
c/o: Erik Hokholt
Skanseveien 5, 1458 Fjellstrand
Mobiltelefon: 950 61 201
e-post: erik.hokholt@gmail.com

administrasjon:
org.nr: 992 046 120
e-post: post@veilaget.no
http://veilaget.no

kontonummer: 5083.06.76004



Fjellstrand 20.04.2020

Årsberetning 2020

Innledning:
Årsberetning for perioden 19.03.2019 – 20.04.2020 

Styrets virksomhet i perioden
Styret har i perioden avholdt to styremøter. Styret har i perioden hatt tett kontakt via e-post og
telefon. Styrets arbeid har vært rettet opp til vedlikehold av veiene og stier. Vi har satt opp en 
foreløpig plan for møter og dugnad, slik at alle parter har bedre mulighet for planlegging. 

Obligatorisk vårdugnad lø 25. april 2020, styremøte 29.01
Generalforsamling er satt til onsdag 27. mai 2020.
Høstdugnad: lø 12.september 2020, med styremøte siste uka i august.

På bakgrunn av 2 brannbilutrykninger i vårt område, i desember 2019 og januar 2020, har det 
blitt satt opp parkering-forbudt-skilt på strekningen av Seterveien rett før Kleiva. Dette etter 
ønske fra beboer i Seterveien 39, slik at de ikke blir anklaget for å blokkere veien. Det er ikke 
bare de som har parkert på dette strekket i forkant av dette. 

Vi har snakket om å asfaltere begge bakkene som et alternativ til å gi bedre tid på dugnad til 
andre aktiviteter og vedlikehold. Pga saken om eierforholdet til veien har dette arbeidet 
stoppet opp. Per dags dato har ikke styret fått oppdatering av kommunen i saken. 

Lagets økonomi:
Laget har egen konto med nettbank som forvaltes av lagets kasserer. Hovedtall fra regnskapet 
for kalenderåret 2019: Resultat: 22 291,-        Egenkapital pr 31.12.2019: 179 786,-
Full versjon av regnskapet er å finne på veilaget.no (dokumentarkiv). 

Utførte arbeider, tiltak, dugnader og annet:
Det ble gjennomført vårdugnad og høstdugnad 2019. På høst dugnaden ble det jobbet med å 
klargjøre veiene og grøfter for vinteren. Vi takker spesielt for gode bidrag fra maskinfolket.

Styret 2019/2020
Styret har i perioden 22.05.2019 –  bestått av: Erik Hokholt (styreleder), Bent Andersen , Erik
Nygård, Silje Borknes, Asbjørn Johannessen (styremedlemmer) og Terje Tjeldnes (vara).
Valgkommite: Hanne Finanger. Revisor: Truls Falkenberg regnskap.

For styret Erik Hokholt – styreleder. 

Postadresse. Kontaktinfo, styreleder: 
Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken
c/o: Erik Hokholt
Skanseveien 5, 1458 Fjellstrand
Mobiltelefon: 950 61 201
e-post: erik.hokholt@gmail.com

administrasjon:
org.nr: 992 046 120
e-post: post@veilaget.no
http://veilaget.no

kontonummer: 5083.06.76004



Regnskap 2019 Budsjett 2020

# 000000Classification: Open Page 1

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken                 org.nr  992 046 120

REGNSKAP 2019 / BUDSJETT 2020 oppdatert Falkenberg 21.04.2020

Kto: Inntekter:
2150 Vintervedlikehold fra medlemmer 40,500 40,500 40,500
2200 Veiavgift fra medlemmer 48,900 48,900 48,900
2300 Dugnadsinntekter fra fastboende medlemmer 600 600 600
2400 Renter 80 92 80

Sum inntekter 90,080 90,092 90,080
Kto: Utgifter:
3200 Leie av møtelokale -900 0 -900
3400 Porto og kontormateriell -1,500 -840 -1,500
3450 Hjemmeside, veilaget.no -19,000 -18,750 -500
3500 Utgifter ifm dugnad og årsmøter -10,000 -12,741 -10,000
3600 Entreprenørtjenester -30,000 -7,970 -30,000
3650 Vintervedlikehold (brøyting og strøing) -25,000 -25,000 -25,000
3700 Gebyrer 0 0 0
3800 Revisor -2,500 -2,500 -2,500
3900 Andre utgifter -500 0 -500

Sum utgifter -89,400 -67,801 -70,900

Resultat pr 31.12 680 22,291 19,180
Kto: Eiendeler/gjeld/overføringer:
4200 Innestående, bank 31.12 180,206
4300 Ubetalt fra medlemmer 0

Sum Eiendeler 180,206
4400 Gjeld (utlegg, porto) 420

Egenkapital pr 01.01. 2019 157,495
Årets resultat 22,291

4500 Egenkapital pr 31.12. 2019 179,786

Sum Gjeld og Egenkapital for 2019 180,206
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2020



Til Årsmøtet i

Veilaget Seterveien, Skanseveien og Torsbakken

REVISJONSBERETNING FOR 2019

Jeg har revidert årsregnskapet for Veilaget for regnskapsåret 2019 som viser
t overskudd på kr 22. 291.

Veilaget har pr. 31.12.2019 en positiv egenkapital på kr 179.7 6.

Årsregnskapet, som består av resultatregnskap for perioden 1/1 - 31/12 2019 og balanse
pr. 31. desember 2019 er avgitt av styret i Veilaget.

Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i tilknytning til dette.

Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger
regnskapspostene, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og de skjønnsmessige
vurderinger som er foretatt av styret, samt innhold og presentasjon av årsregnskapet.

Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

. årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for Veilagets økonomiske stilling
pr. l. desember 2019 og for resultatet i regnskapsåret.

. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Nesodden den 21. a ' 20

Truls . alkenberg
Revisor for Veilaget Seterveien, ^anseveien og Torsbakken


