
 
 
 
 
 
 
 

Oksval vel veilag 
 

Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. 
 
 

Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. 
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 årsmeldingen fra styret 
6. Behandle arbeidsplan 
7. Fastsette kontingentens størrelse samt eventuelle andre avgifter  
8. Behandle budsjettforslag 
9. Behandle innkomne saker 
10. Velge styreleder 
11. Velge styremedlemmer og vararepresentanter. 
12. Velge to revisorer.  Etter første året er den ene på valg etter loddtrekning. 
13. Velge valgnemnd 
14. Eventuelt 

 
Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden www.oksval.no senest fredag 21. mai 
 
Vedrørende punkt 9. Interimstyret ønsker å endre vedtektene i § 5. 3 ledd, 12 kulepunkt fra 
”Velge to revisorer med vararepresentanter for to år. Etter første året er den ene på valg etter 
loddtrekning.” til ”Velge to revisorer for to år”. 
Endringen er begrunnet i vanskene med til enhver tid å finne fire revisorrepresentanter. 
 
 
 
Nesodden 4. mai 2010  
For interimstyret i Oksval vel veilag 
 
 
Runar Hafsteen 
Styreleder 
 

http://www.oksval.no/


 
 
 
Interimstyrets foreløpige beretning fra stiftelsesmøtet 9. desember og frem til første 
ordinære årsmøte 25. mai. 2010 
 
Interimstyret har bestått av: 
 
Runar Hafsteen, Styreleder 
Ola Østensen, Styremedlem 
Per Henriksen, Styremedlem 
Ronny Gullie, Styremedlem 
 
I tilegg har vi fått med Kristian Lindvik til å hjelpe oss med nettsider, og Steinar Dahlen som 
kasserer. 
 
 
Etter stiftelsesmøtet har interimstyret avholdt tre styremøter, tre befaringer og fagmøte om 
veivedlikehold. I tilegg har styreleder deltatt på to møter om brøytesaken og veilys, og lagt 
ned betydelige ressurser i å få på plass et mest mulig korrekt register over grunneierne i 
veilaget, da det er dette som danner grunnlaget for veilagets inntekter. 
 
Det var en streng vinter i år og dette kom veiene til gode i form av mindre slitasje som særlig 
snøbrøytingen forårsaker. Første ordinære årsmøte måtte imidlertid utsettes da interimstyrets 
fremste oppgave er å få fremlagt en spesifisert vedlikeholdsplan, og dette kunne ikke 
påbegynnes før vi hadde bare veier. Veiene kategoriseres i fire klasser hvor en er dårligst og 
fire er best. Vedlikeholdsplanen beskrives nærmere i et eget dokument. Vi jobber også med å 
få på plass rodemenn i alle veiene, som kan melde inn lokale behov og melde fra til styret ved 
akutte behov for reparasjoner eller vedlikehold. 
Vi har vært i kontakt med flere entrepenører for å få tak i en som kan gjøre hele jobben med 
vedlikeholdet for å oppnå stordriftsfordeler. Målet her er å ha en avtale på plass og oppstart av 
vedlikehold i siste halvdel av mai.   
 
I løpet av sommeren vil vi også foreta reparasjoner og gjennomgang av strøkassene, slik at 
disse er klare for oppfylling til høsten. Disse vil også bli plottet inn i egen kart. 
 
Interimstyret har opprettet et grus(subbus)depot i Edvardsvei som medlemmer etter avtale 
med Styreleder kan utta grus fra for mer akutte reparasjoner. 
 
Interimstyret har etter råd fra Fellesvellet ikke gått inn på noen realiteter i brøytesaken, da 
dette og veilys fremdeles anses som kommunenes ansvar. Om saken ikke løses politisk vil 
dette medføre betydelige utgifter for veilaget som vil medføre en ytterligere økning av 
kontingenten. 
 
 



Sak 7: 
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 forsøke å ta igjen en del at etterslepet i vedlikehold de neste 5-10 år 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det foretas ingen endring i grunnkontingent og ekstraordinær kontingent. 
Begge faktureres for 2011. 
 
 
 
Brøyting og lysvedlikehold: 
Kommunen har varslet at vedlikeholdet av lys og brøytetjenestene har opphørt. Som nevnt er 
denne saken ikke endelig avgjort. 
Vi foreslår derfor at det jobbes videre for å få dette inn igjen i budsjettet til kommunen.  
 
Forslag til vedtak: 
Dersom det ikke lykkes å få snøbrøyting og lysvedlikehold inn igjen i kommunenes budsjett, 
sendes det ut en ekstraordinær kontingent etter at eventuell avtale er fremforhandlet. 
Kostnaden deles likt på alle medlemmer. 
 
Dugnadsplikt: 
Etter § 16 i vedtektene kan det kalles inn til dugnad med to ukers varsel, og det kan fastsettes 
et gebyr for de som ikke møter. Vi håper alle skjønner behovet for å bidra når det blir kalt inn 
til dugnad, og ønsker å se dette an før vi treffer vedtak om uteblivelsesgebyr. 
 
Forslag til vedtak: 
Det vil for året 2010 ikke være noe gebyr for uteblivelse fra eventuell dugnad. 



er 430 000 00

BUDSJETT 2010 ‐ OKSVAL VEL VEILAG

INNTEKTER

Kontigenter 350 000,00kr                                               
Ekstraordinær kontingent (hus‐ og garasjebygging) 80 000,00kr                                                 
Sum inntekter 430 000,00kr                                               

UTGIFTER

Kontormateriell (rekvisita, abonnementer etc.) 4 000,00kr                                                   
Bevertning ved møter etc. 1 000,00kr                                                   
Diverse utgiftsdekning/annet forbruksmateriell 3 000,00kr                                                   
Post, banktjenester, telefon 5 000,00kr                                                   
Annonser, kopiering, informasjon 4 000,00kr                                                   
Leie av lokaler  3 000,00kr                                                   
Fylling av strøkasser 30 000,00kr                                                 
Hullreparasjoner på asfaltdekke 25 000,00kr                                                 
Vedlikehold veier 355 000,00kr                                               
Sum utgifterSum utgift 430 000 00kr   ,kr                                               



Sak 10-13 
Forslag til styre i Oksval vel veilag 2010  
 
Interimstyret har bestått av: 
 
Runar Hafsteen, Styreleder 
Ola Østensen, Styremedlem 
Per Henriksen, Styremedlem 
Ronny Gullie, Styremedlem 
Kristian Lindvik informasjonsansvarlig 
Steinar Dahlen, kasserer. 
 
Interimstyrets forslag til valg: 
 
Sak 10: 
Runar Hafsteen, Styreleder 
 
Sak 11: 
Ola Østensen, Styremedlem 
Steinar Dahlen, Styremedlem 
Per Henriksen, Styremedlem/vara 
Ronny Gullie, Styremedlem/vara 
 
Sak 12: 
Forslag til revisorer: 
Knut Trond Straume 
Kari Nørbech 
 
Sak 13: 
Forslag til valgkomite: 
Geir Johnson 
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