Referat fra Generalforsamling 2015 i Pepperstad Skog Vel
– avholdt 21.04.2015 på Risil Ungdomsskole
Tilstede 25 medlemmer hvorav 4 ved fullmakt til møtende medlemmer.
Åpning av generalforsamlingen ble gjort av styrets leder Tore Hem
Møteinnkallelsen med dagsorden ble godkjent.
Tore Hem ble valgt som møteleder.
Johnny Skaug og Liv Unni Mathisen ble valgt som referenter
1. Årsberetning
Møteleder leste årsberetning og revisjonsrapport. Det var ingen spørsmål eller bemerkninger.
2. Årsregnskap med noter
Det ble vist til utsendt årsregnskap med noter. Dette var forutsatt lest på forhånd.
Enkelte punkter/spørsmål ble kommentert:
- momsrefusjon – det ble opplyst at refusjon ble gitt for hele beløpet det var søkt om
- overskridelse på vedlikehold av friarealer i forhold til budsjett
- forsikring – ansvarsforsikring gjelder ansvar knyttet til innleid bistand f.eks. gressklipping
- forsikring fellesgarasjer – hvor det ble vist til at mange brukte garasjene til lagring brannfarlige
gjenstander – det ble vist til garasjebrannen på Mora-feltet, men her var problemet at garasjene ikke
var forsikret
- det ble også kommentert på «gave til velmedlemmene» som representerte kostnader til lommelykt
– det var svært delte meninger om slik bruk av midler
Årsberetning og regnskap med noter ble godkjent
3. Forslag til votering på generalforsamlingen
To forslag var innkommet fra medlemmene
- Kjøp av tilhenger
- Utbedring av blindvei utenfor Mettes vei 34. 36 og 38
Kjøp av tilhenger
Møteleder orienterte om forslaget. På spørsmål ble det opplys at styret ikke hadde gitt noen
anbefaling ettersom det var uenighet i styret. Det ble vist til at den foreslåtte hengeren krevde
førerkort klasse E. Flere møtedeltaker uttalte seg negativt til forslaget. Det ble vist til dårlig erfaring
med tidligere anskaffelse av tilhenger og utlån. Det ble kommentert at om en varehenger skulle
anskaffes burde det være en henger som kunne benyttes med ordinært førerkort. Det ble videre gitt
uttrykk for at det ikke var noen grunn til å belaste styret med mer arbeid enn nødvendig ved å drive
utlånsvirksomhet så vel av henger som utstyr til utlån.
Forslaget ble satt under avstemning og syntes å falle med 17 stemmer mot og 7 stemmer for.
Møteleder kunne deretter vise til at forslagsstiller hadde levert inn 20 «Stemmeblanketter» fra ikke
møtende medlemmer som alle stemte for forslaget.

Det ble pekt på at disse medlemmene ikke hadde utstedt noen fullmakt til forslagsstiller eller andre
møtende medlemmer slik som vedtektene krever. Det var heller ikke opplyst før møtet eller før
voteringen at det skulle foreligge ytterligere fullmakter enn de som var registrert. Stemmeblanketten
ble ikke godkjent.
Forslaget om kjøp av varehenger ble ikke vedtatt.
Utbedring av blindvei utenfor Mettes vei 34. 36 og 38
Styret orienterte om forslaget. Det ble vist til kommunens behandling av og at de syntes å a «tatt seg
til rette» med overdragelse av enkelte blindveier til PSV, herunder opprettelse av egne
matrikkelnummer tinglyst på PSV for veiene Mettes vei 34-38 og Mettes vei 22-28. Styret ga uttrykk
for en sterk oppfatning om at disse veiene var kommunens ansvar og varslet fornyet kontakt med
kommunen. Det syntes å være enighet blant de møtende medlemmer om at utbedring av disse
veiene, som også benyttes av kommunens renovasjonstjenester, ikke kunne være vellets ansvar.
Saken ble trukket uten nærmere behandling.
4. Budsjett 2015
Møteleder viste til utsendt budsjettforslag.
- Det ble gitt en orientering om behandling av styrehonorar som er kommentert i egen note til
budsjettet, herunder at foreslåtte honorarer til tillitsvalgte fremgår i fotnote til budsjettoppstillingen.
Styrehonorarene ble vedtatt økt med 50% foregående år. På spørsmål kunne styreleder fortelle at
honorarene ville bli foreslått økt med ytterligere 50% neste år.
Det ble oppfordret til at honorar til tillitsvalgte ble behandlet som egen post på dagsorden og ikke
kun «innbakt» i budsjettoppstillingen.
- Det ble reist spørsmål om bankbeholdningen var unødvendig høy. Her ble det kommentert på at
likvide midler per dags dato som er vesentlig lavere enn ved årsskriftet.
- På spørsmål om kostnader til snøbrøyting ble det opplyst at dette kun gjelder garasjeplasser
inklusive bortkjøring.
Budsjettet ble godkjent.
5. Valg
Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av samtlige tillitsvalgte. Dette omfattet også de medlemmer
som ble valgt foregående år – også de som ikke er på valg. Det var enighet om at medlemmer som
ble valgt foregående år ikke skulle gjenvelges i år.
Så vel valgkomiteen som styret ga uttrykk for at det var svært vanskelig å få medlemmer til å ta på
seg styreverv. Dette ble også anført under diskusjoner omkring styrehonorar og omfanget av
styrearbeidet – herunder virksomhet med utlån av utstyr, og opplysning om en fordobling i løpet av
tre år. Det ble gitt uttrykk for at det var nødvendig å betale for å få medlemmene med i
styrearbeidet. Det ble fra medlem oppfordret til moderasjon. Valgkomiteen kom samtidig med en
sterk oppfordring til medlemmene om å ta kontakt om de kunne være villig og interessert i å påta seg
et styreverv.
Styret og tillitsvalgte som var på valg ble gjenvalgt. Ebba Skogen, Dag Holst og Ola Bjørnstad var ikke
på valg.

Styre ble meddelt ansvarsfrihet i samsvar med dagsorden.
Valg av styremedlem og varemedlem i styret i Pepperstad.net
Et medlem etterlyste under «valg» en innstilling fra valgkomiteen om valg av Pepperstad Skog Vel’s
representant i styret i Pepperstad.net. Det ble vist til vedtekter for Pepperstad.net hvor det fremgår:
«Pepperstad.net ledes av et styre bestående av en representant, samt en vararepresentant, fra hver
av foreningene. Disse representanter er på forhånd valgt av de respektive foreningene».
Møteleder ga uttrykk for en oppfatning om at bestemmelsen henviste til en fullmakt som i sin tid var
gitt til styret i de respektive velforeningene og at styret i Pepperstad Skog Vel har valgt Tore Hem til
dette vervet. Noen vararepresentant, slik som vedtektene krever, er aldri valgt.
Spørsmålsstiller ga sterk uttrykk at dette ikke var ment som noe mistillit, men kun for at en skulle
forholde seg til vedtatte bestemmelser. Styret ønsket å følge opp med evt forslag til endring av
vedtekter og med avklaring av valg og valgperiode.
6. Eventuelt
Møtet ble avsluttet med noen hjertesukk fra deltakere omkring trafikk og høy hastighet på gang og
sykkelveier, felling av trær, hundebæsj m.m. Det ble i denne sammenheng også vist til referat fra
fjorårets generalforsamling.
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