
Generalforsamlingspapirer 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Oksval vel veilag 
 

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2019. 
 
 

Generalforsamlingen avholdes i Tangenten torsdag 25. april kl 1930. 
Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til 
årsmøte. 

 
 

1. Valg av ordstyrer 
2. Valg av protokollfører 
3. Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste 
4. Velge to personer som sammen med styrets leder skal skrive under 

protokollen 
5. Behandle årsregnskapet 
6. Behandle årsmeldingen fra styret 
7. Behandle arbeidsplanen 
8. Vedta budsjettforslag 
9. Behandle eventuelle innkomne saker og forslag til vedtektsendringer 
10. Fastsette kontingentens størrelse samt eventuelle andre avgifter 
11. Velge styreleder 
12. Velge styremedlemmer. 
13. Velge en revisor. 
14. Velge valgnemnd 

 
 
Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden www.oksval.no og Facebook siden Oksval Vel veilag 
senest onsdag 11. april. Styret kan kontaktes på veilag@oksval.no 

 
 
 
Nesodden 31. mars 2019 
For styret i Oksval vel veilag 

 
 
Runar Hafsteen 
Styreleder 

 
 



Inntekter Note Res. 2018 Bud 2018 Avvik Note Bud 2019 
Kontingenter 1 356830,00 360000 -3170   360000 
Ekstraord. kontingent (hus og garasjer)  244946,00 40000 204946   40000 
Gebyr og renteinntekter  4052,58 5000 -947,42   5000 
Bruk av fondsmidler          550000 
Refusjoner fra private  350,00 0     0 

Sum netto inntekter  606178,58 405000 201178,58 4 955000 
Kostnader             
Godtgjørelser styreleder/styremedlemmer 4 22000,00 18000 4000 5 22000 
Veivedlikehold/oppgraderinger 3 48381,00 290000 -241619 3 834000 
Brøyting og strøing av veier 3 6250,00 40000 -33750 6 30000 
Diverse utgifter dugnaden 3 6822,50 15000 -8177,5   15000 
Diverse materiell (skilt, sand etc.) 3 23806,00 12000 11806   24000 
Diverse utgiftsdekning/annet forbruksmateriell  1090,80 3000 -1909,2   3000 
Revisjonsutgifter 2 4000,00 4000 0 2 4000 
Bevertning/gaver etc.  0,00 0 0   0 
Post, banktjenester, omkostninger,  etc.  22877,25 22000 877,25   23000 
Leie av lokaler   0,00 1000 -1000   0 
Sum kostnader  135227,55 405000 -269772,45   955000 
Driftsresultat  5 470951,03 0 470951,03 4 0 

        
        
Notene er beskrevet i eget vedlegg        
        

Steinar Dahlen         
Regnskapfører         

         
10.03.2019       

       
Aktiva: Note Pr. 31.12.2018 Pr. 31.12.2017 Avvik 

     
Bank/kasse 7  kr     630 191,49   kr     159 379,46   kr             470 812,03  
     
Sum aktiva   kr     630 191,49   kr     159 379,46   kr             470 812,03  
     
Passiva:         
     
Kortsiktig gjeld  6  kr           -350,00   kr                    -     kr                   -350,00  
kortsiktig fordring 6  kr            489,00   kr                    -     kr                    489,00  
Egenkapital:     kr                            -    
Resultat 2010 (negativt)   kr       53 196,60   kr       53 196,60   kr                            -    
Resultat 2011 (negativt)   kr     646 373,90   kr     646 373,90   kr                            -    
Resultat 2012 (positivt)   kr    -290 308,95   kr    -290 308,95   kr                            -    
Resultat 2013 (positivt)   kr    -411 162,06   kr    -411 162,06   kr                            -    
Resultat 2014 (positivt)   kr      -24 448,78   kr      -24 448,78   kr                            -    
Resultat 2015 (positivt)   kr    -140 585,09   kr    -140 585,09   kr                            -    
Resultat 2016 (negativt)   kr     190 758,55   kr     190 758,55   kr                            -    
Resultat 2017 (positivt)   kr    -183 203,63   kr    -183 203,63   kr                            -    
Resultat 2018 (positivt) 5  kr    -470 951,03    kr            -470 951,03  
Sum egenkapital og gjeld    kr    -630 191,49   kr    -159 379,46   kr            -470 812,03  
     
     



Notene er beskrevet i eget vedlegg:    
     

Steinar Dahlen     
10.03.2019        

     
 

 
 

 
NOTER REGNSKAP 2018  
OKSVAL VEL VEILAG 

 
1 Kontingentinnbetalinger utgjør ca. 357.000 kr. i 2018 som fordeler seg på 210 

medlemmer. Dette er 2 stk færre enn fjoråret. Ekstraordinære inntekter knyttet til 
byggesaker utgjør ca. 245.000 kr. i 2018 som ble langt over budsjettert på 40.000 
kr.  Renteinntekter utgjør 4000 kr. Et velmedlem har betalt 350 kr. til 
veilagskontoen i 2018. Totale inntekter beløper seg til 606 178 kr. i 2018.  

2 Det er utgiftsført 4 000 kr. til revisjonsutgifter i 2018.  
3 Det har vært lavere veiaktivitet og veivedlikehold i 2018 enn tidligere år. Totale 

utgifter til veivedlikehold er 48.000 kr. mens utgifter til materiell (skilt, sand, 
brøyting etc) utgjør ca. 37 000 kr.  

4 Det er utbetalt utgifter i størrelsesorden 22.000 kr. i godtgjørelser til styret for 
2018. Dette fordeler seg med 10000 kr. for styreleder og 3000 kr. hver for de 4 
andre styremedlemmene. 

5 Regnskapsresultatet viser et driftsoverskudd på i overkant av 470 000 kr.  
6 I balansen er det ført 489 kr. som kortsiktig fordring og 350 kr. som kortsiktig 

gjeld. Førstnevnte skyldes feilutbetaling fra konto til veilaget som skulle belastes 
ISI. Det andre beløpet skyldes en innbetaling av kontingent til Oksval vel hvor 
konto til veilaget er benyttet.  

7 Kasse/bank viser 630.000 kr. 31.12.18 
 

 
Steinar Dahlen 
Regnskapsfører 
10.03.19 
 
 
 

 



Vedtak: regnskap 2018 

De regnskapsmessige resultatene (overskudd og underskudd) fra 2010 – 2018 utgjør netto i 
alt 630.330 kr., se tabell nedenfor. Resultatene er en del av egenkapitalen i balansen. 
Beløpene avsettes til ubundet driftsfond ved neste regnskapsavslutning.  

 

 
 

Årsberetning fra styret i Oksval Vel veilag 2018 
  
For driftsåret 2018 har styret bestått av følgende personer:  
Runar Hafsteen, Styreleder  
Ola Østensen, Styremedlem  
Thomas Elton, Styremedlem/vara 
Ronny Gullie, Styremedlem/vara 
Steinar Dahlen, Kasserer  
  
Aktiviteter  
Etter generalforsamlingen i april 2018 har styret gjennomført 3 styremøter, en dugnad og 
ett rodemannsmøte. og styreleder har vært på 2 møter i Plan-og teknikkutvalget og 
ivaretatt veilagets interesser. Styreleder har hatt møte med kommunen om kloakkspørsmål, og 
mulig kommunal utbygging av dette, og 2 møter vedrørende veilys og drift av disse. Grunnet den 
tidvis glatte vinteren er strøkassene fylt opp to ganger. 
 
Dugnader  
Vi har arrangert en fellesdugnad med godt oppmøte på våren. Det ble kuttet store mengder 
vegetasjon for å bedre sikten og siktlinjene.   
Vi gjorde også noe reparasjon av veiene, fylte strøkasser og renset grøfter og rør under 
innkjøringer. 
  
Veiarbeid  
Det har vært utført noen reparasjoner på veiene siste år, og noe tilkjøring av masser. Det 
har vært jobbet med planer for mulige løsninger for Øvre Movei og Bangsvei. 
Grunnen til begrenset aktivitet det siste året er at Veilaget i 2018 har valgt å legge seg opp penger i 
forbindelse med de store kostnadene som er forventet i 2019 for utbedring av Øvre Movei. Styret 
ønsker ikke å ta opp lån og har derfor valgt å bruke 2018 på å øke egenkapitalen for å møte 
kostnadene som kommer høsten 2019. 
 
 

Resultat 2010 (negativt) 53 196,60kr       
Resultat 2011 (negativt) 646 373,90kr     
Resultat 2012 (positivt) -290 308,95kr    
Resultat 2013 (positivt) -411 162,06kr    
Resultat 2014 (positivt) -24 448,78kr      
Resultat 2015 (positivt) -140 585,09kr    
Resultat 2016 (negativt) 190 758,55kr     
Resultat 2017 (positivt) -183 203,63kr    
Resultat 2018 (positivt) 5 -470 951,03kr    



Driftsregnskapet  
Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på over 470.000 kr.  

 
Totale driftsinntekter utgjør 606.000 kr. hvorav 357.000 kr. er knyttet til ordinær 
kontingentinnbetaling som inkluderer brøytetillegget. Resterende inntekter er 
ekstraordinære kontingenter fra utbyggere i størrelsesorden 245.000 kr.  gebyr og 
renteinntekter utgjør 4.000 kr. og en feilinnbetaling til Oksval vel på 350 kr.  

 
Totale driftsutgifter beløper seg til 135 227  kr. hvorav vedlikehold/oppgradering av veiene 
utgjør 48 000 kr. Utgifter knyttet til den årlige dugnaden og brøyting  utgjør ca. 13 000 og 
utgifter knyttet til skilt og sand mm utgjør 24.000 kr. Utgifter knyttet til post, banktjenester 
og omkostninger beløper seg til 23 000 kr. Øvrige utgifter som forbruksmateriell og 
revisjonsutgifter er på om lag 4 600. Det er utbetalt styrehonorarer i størrelsesorden 22.000 
kr.  
Veilaget har p.r. 31.12.18. 630.000 kr. på bok og ingen gjeld. Det vises for øvrig til noter for 
øvrig informasjon knyttet til regnskapet. 

Nesodden 31. mars 2019 

For styret i Oksval Vel veilag 
Runar Hafsteen 

 



 
 
 
 
 
 
 



Sak 9: 
Styret fremmer to saker. 
Sak A: Styret ønsker at §5 2. ledd endres til: Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1 mai 
hvert år.  
Sak B: På grunn av økt omfang av arbeid for økonomiansvarlig ber styret 
generalforsamlingen om anledning til å honorere regnskapsansvarlig med inntil kr 8000,- pr 
år. 

 
Sak 10: 
Kontingenten består i dag av en grunnkontingent på kr 700,- og en ekstraordinær 
kontingent på kr 650,- 

 
På grunn av veienes tilstand er vi nødt til å benytte oss av den ekstraordinære kontingenten 
for å ta igjen etterslepet i vedlikehold i minst 2 år til. 

 
Kommunestyret vedtok i desember 2017 at kommunen overtar det som defineres som lilla 
veier til vinterdrift for sesongen 2017/18. Det er nå ikke definert noe tidsperiode utover 
vinteren 2018/19. Veilaget kan derfor ikke basere seg på dette videre, og det er heller ikke 
alle veier i vårt område som er lilla. Veilaget har egen avtale på det som ikke omfattes av 
de kommunale. Inntil dette eventuelt blir bekreftet som en permanent ordning foreslår vi at 
vi opprettholder summen på 350,- fra i fjor og setter det på egen konto for 
vintervedlikehold og feiing hvis det blir penger til overs. For å slippe kostnadene på to 
kontingent utsendelser foreslår styret at dette faktureres sammen med grunnkontingent og 
ekstraordinær kontingent. 

 
Forslag til vedtak: 
Det foretas ingen endring i grunnkontingent og ekstraordinær kontingent. 
Begge faktureres for 2020 sammen med tillegget for vintervedlikehold. 

 
Sak 11: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Runar Hafsteen til styreleder. 

 
Sak 12: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Thomas Elton som styremedlem. Steinar Dahlen ønsker å 
fratre fra styret. Som nytt styremedlem med ansvar for økonomi foreslås Anders Moe. 

 
Sak 13: 
Styret foreslår at revisor gjenvelges. 

 
Sak 14: 
Styret foreslår at Geir Johnson og Thomas Vermes gjenvelges. 

 


