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PROTOKOLL Nr. 2/2020 
Organ: Grååsen velforening, Styret 
Tid: Mandag 24. februar 2020 kl.19.30-21.30 
Sted: Hos Monica Finstad Eng(Hushagasvingen 21) 
Møtende: Finn Tore Johansen, Mathias Ostad, Monica Finstad Eng, Lars S. Lilleng, 
Andreas Olsen og Jostein Rygge. Claes Kolstad deltok litt på slutten. Kåre Paulsen 
møtte ikke. 
 
Konstituering:   Underskrifter av styremøte- og årsmøteprotokoll. Det trengs personnr. 

Av nye styremedlemmer til Brønnøysundregistrene. 
 

Saker til behandling: 
 
Sak nr. 1: Særskilt valg 
Saksopplysninger: 

a. Vi velger nestleder og regnskapsanvarlig/ev. revisor. 
 

Vedtak: 
Nestleder ble Lars S. Lilleng, men Claes A. Kolstad fortsetter som regnskapsansvarlig. 
 
Sak nr. 2: Grusbanen 
Saksopplysninger: 

a. Monica legger frem komiteens arbeid og utkast til søknad om midler. 
 
Vedtak: 
Hun hadde utarbeidet et bra utkast til søknad og hun sender dette til Askim 
entrepenør. Vi avventer ev. støtte før vi går videre med planen. 
 
Sak nr. 3: Telefonsamtale fra Ivar Vågen om benker og diverse 
Saksopplysninger: 

Ivar Vågen ringte Monica å nevnte noe om benker og andre ting i batteristien. 
Vi kan snakke om dette. 

Vedtak: 
Vi drøftet det å lage noen benker til den nyeste bålplassen. 
 
Sak nr. 4: Orienteringer 
Saksopplysninger: 

 Eposter og svar om avtaler vi har(om jeg får svar før styremøte). 

 Artikkel i Smaalenenes Avis. 
 
Vedtak: 
Det har ikke kommet svar på epostene, så vi tok opp ting som videre medlemskap i 
støyforeningen og andre ting. 
Medlemskap i støyforeningen videreføres, samt at vi melder oss inn i Vellenes 
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Fellesorganisasjon og har da ulike forsikringer + tilgang på styreweb, etc. 
Ellers ble det orientert om avisartikkelen om bevaring av Bever. 

Sak nr. 5: Trafikkstøy fra E-18 
Saksopplysninger: 

a. Dette har vært hjertesaken til Åge Vold, som gikk ut av styret til årsmøtet. Lars 
jobber allerede med saken, men er det flere som vil være med å følge opp 
dette videre? 

Vedtak: 
Lars jobber videre med saken samt sikring av skog. De nye styremedlemmene ble 
orientert om saken og det virker som denne saken nå kan få et nytt giv. 

Sak nr. 6: Eventuelt 
Det ble mest orienteringer fra Lars bl.a. mtp. kryssing av Heliveien. 

------- 

Til slutt tok vi gruppefoto av det nye styret. 

 

 Neste styremøte fastsettes til 20.04.2020 kl. 19.30 hos Lars S. Lilleng i 
Buerveien 136. 

Protokollen godkjennes av styreleder sammen med 2 fra styret, som deltok på møtet. Møtet hevet. 

 

_________________  _________________  _________________ 

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 


