STYREMØTEPROTOKOLL
Det ble den 30.04.13 kl. 1900 avholdt generalforsamling for
Interesselaget Pauline Halls vei i Vestre Ingieråsen grendehus.
På generalforsamlingen deltok styremedlemmene:
Knut Slenes
Kaare Granå
Berit Kaarbø
Margrethe Sørum Rønning
Beboere fra PHV nr. 75, 45, 109, 25, 61, 53, 110, 29, 17, 66, 65, 23.
1) Innkalling godkjent.
2) Dagsorden godkjent.
3) Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen ble foretatt.
4) Årsberetning 2012:
Knut Slenes gikk igjennom styrets årsberetning. Det vises til årsberetning for mer
informasjon.
Det ble stilt spørsmål om fartsdumpene er godkjent av kommunen. Fartsdumpene er
godkjent for bruk av kommunen.
Årsrapporten for uteområdene ble gjennomgått av uteansvarlig Kaare Granå.
Det ble stilt spørsmål om trefellingen som er utført av kommunen langs med veien.
Det er flere beboere som mener at dette er utført stygt av kommunen. Det ble gitt en
oppfordring fra styret om å sage ned trestubbene i forbindelse med trefellingen som
pågår på feltet.
Det er gitt en frist for trefelling (se egen e-post) på området til den 15.08.2013. Etter
dette starter arbeidet med flising av kvister. Uteansvarlig har en god dialog med
kommunen og Brødrene Sundt som er grunneierne.
Det er også sendt en e-post med generell informasjon om trefellingen.
Uteansvarlig fremmet et forslag om at det kun skal bestilles containere for hageavfall
i forbindelses med dugnadene. Det blir dermed ikke bestilt container for restavfall.
Vedtak: Det blir i forbindelse med dugnadene bestilt container for hageavfall.
Styret gir en anmodning til beboerne om å begrense kjøringen inn til boligfeltene,
kjøre forsiktig, og ta hensyn til de myke trafikantene ved innkjøring. Parkering ved
husene skal kun skje ved varelevering.
FOLLO RENs løsning for kildesortering ser ut til å fungere greit for beboerne.
Pauline Halls vei skal asfalteres. Det er ikke klart om dette gjelder hele feltet, eller
veien opp til feltet. Mer informasjon om dette kommer.
Dekket på fotballbanen eies av kommunen. Det skal tas et initiativ til en dialog med
kommunen om utbedring av dekket etter at opprydningen av trefellingen er ferdig.
Det blir ikke byttet sand i sandkassene (se egen e-post).

Det er også lagt frem stokker til oppgradering av lekestativ.
5) Ansvarsfrihet:
Styret ble gitt ansvarsfrihet for kommende styreperiode.
6) Årsberetning Grendehuset:
Leder for Grendehuset Ånund Austenå orienterte om Vestre Ingieraasens
årsberetning. Oppsummert blir Grendehuset benyttet mye av beboerne,
barnehagene, og skolene i nærområdet. Økonomien betegnes som god.
7) Budsjett:
Budsjett for inneværende periode 2012 ble enstemmig godkjent. Økonomien kan
betegnes som god.
8) Revisor:
Det ble gitt forslag om revisor for styret. Styret har i etterkant av styremøtet forespurt
den aktuelle kandidaten. Den foreslåtte revisor har ikke anledning til å være revisor
for interesselaget.
9) Styremedlemmer 2013/2014:
Knut Slenes trer ut av styret, og Joachim Johannessen er foreslått som nytt
styremedlem. De resterende styremedlemmene blir sittende i styret.
Styret ble enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg på et møtet etter
generalforsamlingen.
Styret har hatt møte den 16.05.2013, og nytt styre er konstituert:
Styreleder: Margrethe Sørum Rønning (PHV 55)
Kasserer: Berit Kaarbø (PHV 31)
Uteansvarlig: Kaare Granå (PHV 41)
Styremedlem: Joachim Johannessen (PHV 19)

10) Innkomne forslag:
Det er fremmet et forslag om redusert interesselagsavgift for styremedlemmene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
11) Eventuelt:
Styret oppfordrer beboerne om å bruke e-postadressen aktivt. Det er registrert epostadresser på de fleste husstander. Meld også ifra til styret dersom epostadressen endres.
Viktig informasjon vil fortsatt bli lagt i postkassen.
Interesselagets hjemmeside skal oppdateres.
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