
 
Årsberetning for veilaget         Fjellstrand 13.04.2022 (rev 24.05.2022) 

Innledning: 
Årsberetningen er for perioden 23.11.2021 til 24.05.2022 
 
Styrets virksomhet i perioden: 
På grunn av pandemien har det av naturlige årsaker vært usedvanlig lite aktivitet i 
veilaget i perioden, og ettersom årsmøtet i 2021 var helt på tampen av året, så er 
også perioden blitt avkortet til ca 6 mnd. Styret har i perioden hatt sporadisk kontakt 
via e-post og telefon, og arbeidet i perioden har bestått av ordinær drift av veier og 
stier, regnskapsførsel, dialog med entreprenører, dialog med revisor og andre. 
Vårdugnad måtte utsettes på bakgrunn av nevnte pandemi og vedlikeholdet av veien 
har derfor vært satt bort til Samuel Miniprosjekt i perioden. Det blir dugnad 23. april 
2022 som blir den første dugnaden på en lang stund 
 
Veilagets økonomi: 
Veilaget har en egen konto med nettbank som forvaltes av lagets kasserer. 
Regnskapet for kalenderåret 2021 revideres av Falkenberg regnskap AS, og 
vil deles ut etter årsmøtet. Regnskapet vil publiseres på veilagets nettsider 
sammen med innkalling til årsmøtet, sammen med øvrige saksdokumenter. Ved 
utgangen av 2021 hadde laget 284 745,58,- i positiv egenkapital og generte et 
overskudd på 55 993.- for regnskapsåret. Veilaget har ikke gjeld. 
 
Utførte arbeider, tiltak, dugnader og annet: 
Samtlige gatelysarmaturer har blitt byttet i perioden. Arbeidet er vederlagsfritt utført 
av Nesodden kommune. Det har i perioden blitt tilkjørt nye masser til vårdugnad 
2022 og det har naturlig nok ikke vært dugnad i laget med tanke på perioden kun 
har vært fra november til dags dato. 
 
Styret 2021/2022. Styret har i perioden bestått av: 
Kjetil Rygh (styreleder) – Asbjørn Johannessen (kasserer) – Bent Andersen 
(styremedlem), Silje Borknes (styremedlem) - Erik Hokholt (styremedlem), Rolf 
Henning Andersen (vara/styremedlem). 
 
Kandidater som kan tenke seg å stille til valg blir oppfordret til å melde sin interesse 
til valgkomiteen (post@veilaget.no) eller ved fremmøte på årsmøtet. 
 
For styret, Kjetil Rygh – styreleder e-post: kjetil@nesoddentkd.no 
 
Postadresse. Kontaktinfo. Styreleder.     administrasjon: 
 
Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken    org.nr: 992 046 120 
c/o: Kjetil Rygh        kontonummer: 5083.06.76004 

Seterveien 49, 1458 Fjellstrand      e-post: post@veilaget.no 
Mobiltelefon: 911 82 813       https://veilaget.no 
e-post: kjetil@nesoddentkd.no      Kasserer: 908 60 635 


