
HALLANGSPOLLENS VEL 
 
Innkalling til årsmøte onsdag 25. mars 2020 kl. 19.00  
Sted: Skullerud Park, Olaf Helsets vei 5A, 0694 Oslo. Inngang A 
 
Dagsorden 
 
1. Godkjenning av dagsorden 
 
2. Valg av:   
 a) Dirigent 
 b) Referent 
 c) 2 til å underskrive protokollen 
 
3. Styrets årsberetning for 2019 
 
4. Regnskap med revisjonsberetning 
 
5. Innkomne forslag: 
 

a) Forslag til endring av vedtekter Hallangspollens vel 7. desember 2019. 
Forslagsstillere: Arild Andreassen, Bente Bøhleng, Bjørnar Eidum, Erlend Furseth, Finn Larsstuen, Fred 
Kihle, Freddy og Ann Mari Egsæter, Frode Kirkestuen, Geir Arnestad, Jan Furuberg, Jonny og Lisbeth 
Bach Svendsen, Kjell Walquist, Knut H Kristiansen, Kristian Foss, Lena Baardsen, Mona Leitet, Odvar 
Gundersen, Reidar Nesje, Thomas Hagen, Tor-Erik Risberg 
 
Forslaget fremsettes prinsipalt som et samlet forslag. 
Dersom ikke forslaget samlet får flertall, fremsettes forslaget som enkeltforslag som skal stemmes over 
enkeltvis. 

 
Forslag 1: Vedtektsendring til § 5 Styret: 
Fra dagens avsnitt 1 
“Vellet ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 – 
ett styremedlem.” 

 
til 

 
“Vellet ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett 
til tre styremedlemmer.” 

 
 Begrunnelse: 
Gi årsmøte fleksibilitet i sammensetningen av styret, dersom flere personer ønsker 
å delta i styrearbeidet og årsmøtet godkjenner det. 



Forslag 2: Vedtektsendring til § 5 Styret og valgkomiteen 
Nytt avsnitt 5, 6 og 7: 
“Valgkomiteen må senest to måneder før årsmøtet invitere kandidater til styret 
og valgkomiteen til å melde seg. 

 
Valgkomiteen skal senest én måned før årsmøtet offentliggjøre: 

a) sitt forslag til styresammensetning og 
b) innkommende forslag til kandidater til styre og valgkomite. 

 
Styret skal senest én måned før årsmøtet offentliggjøre sitt forslag til 
valgkomite. 

 
Navn, områdetilhørighet og eventuelle andre vesentlige opplysninger legges ved. 
Om innsenderen av forslaget ber om det, skal kopi av selve forslaget legges ved. 

 
Kandidater kan fremmes helt fram til årsmøtet er hevet. På årsmøtet skal 
møteleder eller leder av valgkomiteen spørre om det er eventuelle alternative 
forslag til sammensetning av styret og valgkomiteen enn det valgkomiteen har 
fremlagt (benkeforslag) før avstemning finner sted. 

 
 Begrunnelse: 
Oppfordre til bredest mulig deltagelse i styret av vellet og skape åpenhet rundt 
valg av styre og valgkomite. Slik aktiv inkludering vil bidra til at vi får utnyttet 
ressursene til medlemmene best mulig. 

 

 

 Forslag 3: Vedtektsendring til § 11 Årsmøte 
Avsnitt 2 endres fra 
“Ordinært årsmøte holdes i mars, og varsles minst 6-seks uker i forveien.” til 
“Ordinært årsmøte holdes i mars. Tid, og om mulig sted, varsles skriftlig per 
epost eller per fysisk post til medlemmene og fremtredende på vellets 
nettside minst to måneder i forveien.” 

 
 Begrunnelse: 
Gi medlemmene best mulig mulighet til å planlegge og delta i møtet. 

 
Nytt avsnitt 3: 
“Årsmøtet skal holdes etter ordinær arbeidstid, tidligst kl. 18. Innkalling skal skje i 
egen sending merket innkalling til ordinært årsmøte. ” 

 
 Begrunnelse: 
Flere medlemmer har opplevd å ikke fange opp dato for årsmøtet, fordi datoen 
ble oppgitt sammen med annen informasjon fra styret. 



Forslag 4: Vedtektsendring til § 3 Medlemskap 
 
Fra 
“Et medlem kan ikke møte med mer enn 1 – en fullmakt.” til 

“Et medlem kan møte og stemme med det antall skriftlige fullmakter det har 
mottatt fra andre stemmeberettigede medlemmer i vellet.” 

 
 Begrunnelse: 
Begrensninger i antall fullmakter oppheves da denne diskriminerer personer som er 
lite mobile (alder, sykdom), er bortreist f.eks. pga. jobb eller bor langt unna. Det er 
udemokratisk at disse skal være hindret fra å stemme, når de ellers må betale og 
oppfylle andre plikter. Det er heller ingen grunn til å begrense den alminnelige retten 
man ellers har til å la seg representere ved fullmakt. 

Forslag 5: Vedtektsendring § 6 Valgbarhet 
 
Fra: 
“Fra hver husstand kan det kun velges 1-en person til styre/varamedlem.” til 

“Fra hver husstand (hytte, representert som betalende medlem og familie 
inkludert svoger/svigerinne) kan det kun velges én person til styret (inkludert 
varamedlem) og valgkomiteen.” 

 
 Begrunnelse: 
Grensene for dagens regel er uklar. Ved å begrense representasjon innen nære 
relasjoner, øker graden av inkludering, så styret blir bredt sammensatt. Det er 
uheldig om familiemedlemmer skulle innstille hverandre til styret. 

Forslag 6: Vedtektsendring § 5 Styret 
Nytt siste avsnitt: 
“Habilitet. Styremedlem skal fratre ved behandlingen av saker hvor medlemmet 
eller medlemmets nærstående kan oppnå særlig fordel av vedtaket. Som 
nærstående skal regnes ektefelle, samboer, søsken, barn, foreldre, svoger og 
svigerinne, og disses barn og ektefeller og samboere.” 

 
 Begrunnelse: 
Det er ryddig, og selvsagt, at styremedlemmer ikke deltar når de er inhabile. Det er 
viktig at alle medlemmene kan ha tillit til styrets beslutninger. 



Forslag 7: Endre fra “lover” til “vedtekter” 
 
Alle forekomster av ordet “lover” byttes ut med “vedtekter”. 

 
 Begrunnelse: 
Formelt er reglene vedtekter, ikke lover. Hallangspollen vel VA-drift SA bruker 
begrepet vedtekter. Medlemmer som ønsker å finne reglene vil søke på “vedtekter” 
og ikke “lover”. Med vedtekter i googlesøket vil man i dag få opp vedtektene til 
Hallangspollen vel VA-drift SA og ikke vellets vedtekter. 

 
b) Forslag fra Paul Smedbakken: 

 
1. Lover § 

Lover for Hallangspollen vel byttes til: Vedtekter for Hallangspollen vel 
Ordet «Lover» byttes til «Vedtekter» i alle sammenhenger. 
Begrunnelse: Vedtekter er korrekt benevnelse. 
 

2. §3 Medlemskap 

Siste linje byttes til: Ett medlem kan ikke møte med mer enn 3 fullmakter. 
Begrunnelse: Sikre at flest mulig har muligheten til å være representert på årsmøtet, samtidig som 
ingen får for mye makt ved å representere for mange. 

 
3. §5 Styret 

Ny tekst (Erstatter de 5 første linjene i §5) 
Vellet ledes av ett styre bestående av: leder, 5 fem styremedlemmer og 2 to varamedlemmer. 
Leder velges for 1 ett år av gangen. 
Styremedlemmer velges for 2 to år av gangen. De velges 2 det ene året og 3 det andre. 
Varamedlemmer velges for 1 et år av gangen. 
Styret konstituerer seg selv. 
 
Videre tekst som tidligere 
Begrunnelse: Dagens sammensetning av styret bør justeres. Det vil være sunt med en utvidelse 

samtidig som man justerer valgperiodene. Styret gis større mulighet til å fordele oppgavene selv. 
 

4. §11 årsmøtet. 
Ny linje 3: Informasjon om tid og sted for årsmøtet varsles pr E-post/brev til alle medlemmer. Det 

legges også ut på hjemmeside/facebook i eget innlegg. I samme skriv inviteres det til å kontakte 
valgkomiteen hvis man ønsker å stille til valg i styret eller komiteer. 

Begrunnelse: Da årsmøtet er meget viktig må det informeres om på en måte som når alle 
medlemmene. 

 
Tillegg til tidligere linje 3: Forslag på kandidater til styret kan fremmes helt frem til valget er 

gjennomført. 
Begrunnelse: Klargjør at benkeforslag er mulig. 
 
Tillegg til tekst i linje 4. Original tekst: Endelig innkalling med styrets beretning, regnskap og forslag 

til vedtak sendes ut 14 dager før møtet. Ny tekst: ……regnskap, forslag til vedtak og 
valgkomiteens innstilling sendes ut…….. 

Begrunnelse: Det ville vært mye mer realt ovenfor årsmøtet at det står i innkallingen hvem som er 
innstilt av valgkomitéen. Valgkomitéens begrunnelse presenteres på årsmøtet. 

 
 
 

 



c) Forslag fra Styret 
 
Lover for Hallangspollen Vel endres til Forskrifter for Hallangspollen Vel. Lover erstattes med 
forskrifter i teksten forøvrig. 

§ 5. 

Avsnitt 4. Ny tekst: Fra hver husstand kan det kun velges 1 – en – person til 
styre/varamedlem/valgkomite.  Valgbare er betalende medlemmer og æresmedlemmer. Styret 
skal ha en sammensetning som er representativ for forholdet feltene imellom (Kommunefeltet, 
Garderfeltet og Holmen).. 

Avsnitt 7. Ny tekst: Til spesielle oppdrag kan styret oppnevne de utvalg og komiteer som det 
måtte finne nødvendig. Komiteer og utvalg rapporterer til styret. Dette gjelder også 
bryggeforeninger og HVASA/HVADA. Styret publiserer vedtekter og årsmøtereferater på vellets 
webside. Alternativt kan styret utvides i perioder hvor store oppgaver/prosjekt skal løses og 
hvor prosjektkompetanse er hensiktsmessig. 

§ 7. Referat erstatter protokoll. 

§ 11. 

Avsnitt 4. Endelig innkalling med styrets beretning, regnskap, budsjett, forslag til vedtak og 
valgkomiteens innstilling sendes ut 14 dager før møtet. 

Avsnitt 5. Ny tekst: Medlemmer som skylder kontingenter eller andre pålagte ytelser har ikke 
møte- og stemmerett på årsmøtet. Antall stemmeberettigede skal registreres ved fremmøte. 

 
d) Forslag fra Raymond Walther: 

Ønsker å fremme forslag til årsmøtet vedrørende utbedring av de flotte strendene vi har på 
vårt område. Vet at det har vært fremmet forslag tidligere om å få etterfylt strendene med 
sand, slik at man opprettholder dette, Tilbakemeldingen fra styret er at man venter på svar 
fra kommunen om en godkjenning av dette. 
Mitt forslag er om noen kan føre denne dialogen på vegne av styret, slik at man kan få et 
svar fra kommunen for eventuell tillatelse til dette. 
Det settes vel av en årlig sum til strandsonen, slik at det er mulig å få dette til hvis 
tillatelsen kommer på plass i løpet av våren. 

 
e) Forslag fra Kjetil Hanshus om ladestasjon for el-bil 

I forbindelse med at flere i vellet har anskaffet el-bil, vil jeg med dette foreslå at vi kontakter 
Fortum, Grønn Kontakt eller andre leverandører for oppsetting av el-bil lader enten på 
veltomta eller andre steder i nærområdet. Jeg antar at dette kan gjøres uten kostnad for 
vellet. Slik det er i dag, må man til Drøbak eller Vinterbro for sikker lading. I dag lades det 
fra stikkontakt, ofte med skjøteledning, og det er ikke en sikker måte å lade på. Det blir 
også en stor kostnad for hver enkelt hytteeier om vi skal sette opp lader på hver eiendom. 
Dette kan kanskje samkjøres med vellene på Marikova og Langebåt, og jeg håper styret 
finner det fornuftig å utrede en løsning for ladestasjoner i nærområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Budsjett og kontingenter. 
 Styret foreslår følgende satser for 2020:   
  Medlemsavgift   kr.        800    
  Veiavgift medlemmer  kr.        500   

Veiavgift ikke-medlemmer kr.      1.300  
X-ordinær veiavgift for å utbedre/asfaltere veiene 
    kr.      1 000  
Vannavgift   kr.      2 000 (økning med kr. 200)  

  Misbrukeravg. vann  kr.      1 500  
  Tilkoplingsavg. vann  kr.      2 000  
  Fravær på dugnad  kr.         250 
  Purregebyr 1. purring            Max sats i hht. norsk lov  
  Purregebyr 2. purring    Max sats i hht. norsk lov  
  
8. Valg 2020: 
  a) Leder (ikke på valg), nestleder rykker opp p.g.a. dødsfall 
  b) Nestleder (for to år) 
  c) Kasserer (for to år) 

d) Varamedlem (for ett år)   
  e) 2 revisorer     

f) Valgkomité  
g) Sommerfestkomité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HALLANGSPOLLENS VEL 
 
STYRETS BERETNING FOR 2019   
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Niels Eyde   leder    Nestleder rykker opp som følge av dødsfall og 

sitter i et år, ut perioden  
Kjell Gunnar Knutsen  nestleder  på valg    
Janne Haanes   sekretær   ikke på valg   
Elisabeth Sundsby  kasserer  på valg 
Lars Bergersen  styremedlem  ikke på valg 
Lars Botten   varamedlem  på valg 
  
Revisorer:   Arild Søhagen  på valg 
    Per Erik Syvertsen på valg   
 
Valgkomite:   Berit Eyde Kjuus på valg 
    Gunnar Knutsen på valg 
    Evy Eriksen  på valg 
 
Sommerfestkomité:       på valg  
     
      
Veiansvarlig:   Kjell Gunnar Knutsen styrets kontaktperson 
Vannspeil/badeplass:  Lars Botten       styrets kontaktperson 
 
Rodemestere: 
 Rode  1  Lars Bergersen   Henrik Lundsvei – indre 

Rode  2 Johs Antonsen   Henrik Lundsvei – øvre 
Rode  3  Magne Johansen   Konrad Gardersv. fra Veltomta til”Torget” 
Rode  4  Freddy Egsæter  Strandmyrv. fra Veltomta til Standmyrbk. 
Rode  5 Jan Furuberg    Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen 
Rode  6 Geir Midtun    Olsok- /Jonsokveien  
Rode  7 Paul Smedbakken   Strandmyrveien til Veltomta  
Rode  8 Tom Kaarød    Konrad Gardersvei – Polleveien  
Rode  9 Kai Vissgren    Damholtet 
Rode 10 Claus Nielsen   Bekkeholtet 
Rode 11 Anders Grendahl    Svartlagsveien – nedre 
Rode 12 Arne Solli    Svartlagsveien – øvre 
Rode 13 Kjell Gunnar Knutsen  Holmen (med vei) inkl. Bleien brygge 
Rode 14     Holmen uten vei 
Rode 15 Henrik Skjeseth   Polleveien 
Rode 16 Garderfelts-Bryggene SA   Strand Garderfeltet 
Rode 17 Kommunefeltet Bryggeforening Strand Kommunefeltet 
    

Vannverkansvarlig:  Lars Bergersen   
”Lokale” vannmenn: Robert Ekeberg - koordinator  

Gunnar Nyhoff 
Johs Antonsen  
Inge Johnsen  
Kjell Gunnar Knutsen (Holmen) 

 
Hallangsposten    Styret 
Webside    André Langseth 
Garderfelts-Bryggene SA  Paul Smedbakken 
Pollestien Bryggeforening  Kjetil Ødegaard 
Bleien Brygge    Hans Kjørven 
Ingeborgskjær Bryggelag  Kristian Foss 



STYRETS BERETNING 
 
Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. Antall medlemmer er 237 og 4 æresmedlemmer.  
Styret har i perioden arbeidet spesielt med: 
 
Hallangsposten/webside 
Hallangsposten utkom med 1 utgave i forbindelse med årsmøteinnkalling  
Annen informasjon ble publisert på nettsiden vår og sendt ut som nyhetsbrev til medlemmene. 
Nettsidene er styrets offisielle informasjonsorgan til våre medlemmer og websiden: 
www.hallangspollensvel.no er flittig besøkt. Her finnes informasjon om vellet, lover og regler, 
kontaktpersoner, årsberetninger, og den oppdateres også med nyheter fra nærområdet. 
Hallangsposten, nyhetsbrev o.l. vil alltid bli lagt ut på nettet. Send oss gjerne nyhetstips og bilder 
som kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten. Husk også på å holde styret 
informert om endring av adresse og e-post. 
Ved en eventuell eiendomsoverdragelse ber vi dere om å melde fra til styret om hvem som har 
overtatt. Facebook-gruppen Hallangspollens Vel er også flittig brukt i forbindelse med særlig 
aktuelle saker.  
Informasjon om helårs vann- og avløpsprosjektet blir også lagt ut på websidene. 
 
Utbygging av vann og kloakk i vårt velområde 
I 2019 har HVASA fått et par nye medlemmer, og det har vært noe aktivitet i forhold til å lukke 
tidligere innmeldte avvik. Det gjenstår noen mindre avvik fra opprinnelig leveranse, og det er 
mottatt 1 reklamasjon. HVADA har håndtert drift av anlegget sammen med serviceleverandør.   
Det er fortsatt mulig å melde seg inn. Anleggsarbeider/tilkobling av nye medlemmer vil skje i puljer 
når det foreligger et visst antall nye påmeldinger. 
Informasjon om prosjektet er tilgjengelig på www.hallangspollensvel.no  
  
Sommervannanlegget 
Sommeren 2019 forløp uten de helt store problemer for våre vannmenn – Robert og Gunnar. Tusen 
takk til dem for deres uvurderlige innsats.  
Sonderingene omkring muligheten for ekstra vannforsyning fra kommunalt nett til 
sommervannanlegget for bruk i perioder med større forbruk enn tilgang strandet på årsmøtet i 
HVASA i juni 2019. 
 
Veier 
På årets dugnad ble det gjort mindre reparasjoner på veiene med kvernet asfalt. Spesielt på 
grusveier. 
Håkon Galby har avtale med velet om brøyting. Avtalen omfatter ikke strøing av veiene. Det er 
kasser med strøsand plassert langs veiene i området. Det ble plassert ut 4 nye strøkasser i 
området i 2019.  
Avtale om snøbrøyting gjelder for følgende hovedveier: 

 
- Strandmyrveien    - Damholtet 
- Polleveien    - Strandmyrbakken 
- P-plass ved Veltomta   - Strandmyrtoppen 
- Konrad Garders vei   - Jonsokveien (hele) 
- Bekkeholtet    - Olsokveien 

 - Henrik Lunds vei (hele)  - Svartlagveien (til Dammen) 
- Vei inn på «Torget»  

  
Håkon Galby utfører privat brøyting utover instruksen (kontaktinformasjon på websiden vår). Dette 
betales av den enkelte. 
Hytteeiere må kutte vegetasjon på sin eiendom som henger over veien så dette ikke er til hinder for 
fremkommelighet, brøyting og annen transport. 
På årsmøtet vil det legges frem en oversikt over de veistrekninger styret har ønske om å utbedre 
med ekstrainnbetalingen for veivedlikehold.  
 
 
 

http://www.hallangspollensvel.no/
http://www.hallangspollensvel.no/


 
Dugnad 
Årets dugnad hadde hovedfokus på småreparasjon av hull i veier, strandsone, kyststi og generell 
opprydding. Det var godt oppmøte. Styret fikk plassert ut store søppelsekker i strandsonen som ble 
hentet av Drøbak Marineservice for å lette jobben for dugnadsdeltakerne med å bære bort søppelet. 
Det ble i 2019 på nytt søkt om midler fra Hold Norge Rent som ga støtte på kr. 5.825 til 
søppelryddingen på stranden. 
 
For 2020 er det inngått en avtale med Drøbak Marineservice hvor fristene for utføring av deres 
tjenester for vellet er spesifisert. 
 
Eiendommer 
Vellets eiendommer er i tilfredsstillende god stand. I forbindelse med vann- og avløpssprosjektet, er 
det satt opp et lite hus med to toaletter på siden av velhuset. Som en del av kompensasjon fra 
entreprenør til vann- og avløpsprosjektet for forsinkelser i 2017, har entreprenør gjort 
oppgraderinger på velhuset, nye vinduer, ny dør, ny innvendig belysning, innvendig maling, fliser på 
gulv, og tilkobling av velhus til nytt vann- og avløpssystem. Vellet har deretter bygget ett lagerrom 
og montert nytt kjøkken. Lokalene er utsmykket med bilder fra lokalmiljøet, fotografert og arrangert 
av Kate Hagen 
Grendehuset fremstår nå som et pent og attraktivt forsamlingslokale passende for felles 
arrangementer relatert til velforeningen og tilgjengelig for utleie til våre medlemmer for private 
arrangementer. Lokalet egner seg for selskaper med inntil 30 deltakere. 
Vi gjør oppmerksom på at de utsatte søppelcontainerne er beregnet på restavfall, ikke til avfall fra 
oppryddinger eller til bygningsmaterialer. Vi henviser da til Teigen Gjenbruksstasjon ved 
Fagerstrand. 
 
Badeplass/vannspeil/flytebrygger 
Det ble også ved årets dugnad samlet inn mye marint avfall på våre strender. Det ble ryddet avfall 
og rensket opp i trær og kratt langs kyststien. Vår handyman Erik Sundsby har også i år 
gjennomført div. forbedringer av kyststien samt badeplassen. Kyststien er blitt betydelig oppgradert 
i løpet av de siste årene og er flittig brukt. 
 
For 2020 vil en utbedring, eventuelt en erstatning, for nåværende Riise-bro være aktuelt. 
 
Barnas Dag/Sommerfesten  
65 barn deltok på dagen. Vi hadde besøk av Follo Brannvesen som informerte om branntiltak og 
deltok i arrangementet.  
Kvelden regnet bort og deltakelsen var lav. 
 
Sommerfesten 2020 planlegges i en noe enklere versjon.  
 
Økonomi 
Vellets økonomi er grei, men det er også i år for mange som ikke har betalt kontingent og 
purregebyr. Det er nå kr. 87.000 som er utestående, det har blitt purret flere ganger. Et strengere 
regime for innkreving av utestående fordringer er under utarbeidelse. 
Se vedlagte regnskap som kun er et driftsregnskap. Velhus, dansegulv og pumpehus/vannanlegg er 
ikke regnet med som kapital. 
Kyststi har også i år blitt oppgradert. 
Velhuset har også blitt pusset opp. Vi har også betalt avdrag til Hallangspollen VA for helårsvann i 
velhuset. 
Vi har fått inn kr. 26.158,39 fra Norsk Tipping (grasrotandeler) som blir fordelt på badeplass og 
Barnas Dag. 
Styret oppfordrer alle medlemmer til å merke innbetalinger av fakturaer med fakturanummer. Da 
det ofte er andre enn hytteeier som betaler fakturaene, er det meget vanskelig å finne ut hvem som 
har og ikke har betalt. Dette lager masse ekstra arbeid og unødvendige purringer. Vi ber også om at 
medlemmene betaler sine medlemskontingenter innen forfall. Det har blitt mye ekstra arbeid med 
å kreve inn avgiftene. Vellet er avhengig av disse inntektene for å drive vellet videre. Medlemmene 
plikter å oppgi korrekt epostadresse og varsle om endringer for mottak av informasjon og fakturaer. 
 
 



Norsk Tipping Grasrotandels mottaker 
Hallangspollens vel er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping.  
Pengene vi mottar, blir øremerket med 50 % til Barnas Dag og 50 % til strandsonen. Styret 
oppfordrer medlemmene til å registrere Hallangspollens Vel som grasrotmottaker. Dette gjøres hos 
kommisjonæren eller på nettet. Vi har pr. dags dato 47 som har tegnet Hallangspollens Vel som sin 
Grasrotmottaker. 
 
Bredbånd 
Fra undersøkelsen fikk styret svar fra 115 eiendomsbesittere av totalt 248 mulige. 
Av de 115 som har svart er 93 interessert i bredbånd, 22 er ikke. 
Det er kontakt med Telia (Get), Netel og Telenor (Canal Digital) i et forsøk på å få til en løsning. I 
utgangspunktet var ønske fra utbyggere 50% deltakelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



Berit Eyde Kjuus 
Birger Olivers vei 13 
1176 Oslo                                                                                                                 Oslo, mars 2020 
 
Til årsmøtet i Hallangspollens vel 2020 
Til årets valg foreslår valgkomiteen følgende kandidater: 
De har alle blitt forespurt og bekreftet at de tar valg eller gjenvalg: 
 
Leder:  Kjell Gunnar Knutsen     1 år (ny/overtar som leder i ett år) 
Styremedlem: Lars Botten     2 år (ny)  
Varamedlem:  Paul Smedbakken     1 år (ny) 
Kasserer Elisabeth Sundsby     2 år (gjenvalg) 
 
Styremedlem: Lars Bergersen    Ikke på valg 
Sekretær: Janne Haanes      Ikke på valg 
 
Kjell Gunnar Knutsen overtar som leder etter Niels Eydes bortgang og ivaretar lederfunksjonene 
ut hans periode, dvs fram til årsmøtet i 2021.  
 
Valgkomiteen har ingen forslag til ny nestleder men det nye styret (med et ekstra styremedlem) vil 
koordinere nestlederfunksjonene seg imellom. 
 
Revisor:   Arild Søhagen  1 år (gjenvalg) 
   Per Erik Syvertsen 1 år (gjenvalg) 
 
Valgkomite:  
Skulle det være ønskelig stiller gjerne Evy Eriksen og Berit Eyde Kjuus til gjenvalg i 
valgkomiteen. 
Gunnar Knutsen ønsker å trekke seg som medlem av valgkomiteen. Som ny kandidat fra Holmen 
foreslår valgkomiteen Arve Breen. 
 
Mvh 
 
Evy Eriksen   Gunnar Knutsen  Berit Eyde Kjuus 
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