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PROTOKOLL Nr. 3/2020 
Organ: Grååsen velforening, Styret 
Tid: Mandag 8.juni 2020 kl.19.30-20.45 
Sted: Hos Lars S. Lilleng(Buerveien 136) 
Møtende: Finn Tore Johansen, Mathias Ostad, Monica Finstad Eng, Lars S. Lilleng, 
Andreas Olsen, Kåre Paulsen og Jostein Rygge. 
 
Konstituering med underskrifter av styremøteprotokoll. 

 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 1: Dugnad i Aktivitetsparken og Korona-situasjonen + Facebook-innspill om 
zipline. 
Saksopplysninger: 

a. Vi ble nødt til å hoppe over et styremøte, men nå har Regjeringen begynt å 
løsne opp da smitten har gått ned. Dette påvirket velforeningen både mtp. 
Rusken og dugnad i aktivitetsparken. 
 

Vedtak: 
Vi satt søndag 14. juni som en dato for felles dugnad i aktivitetsparken. Lars inviterer 
med Ivar når vi finner en spesifikk tid. 
 
 
Sak nr. 2: Herverk på Grååsen batteri 
Saksopplysninger: 

a. Ivar Vågen tok en gutt på fersken som ødelagte en støttemur til batteriets 1. 
skytestilling. 

 
Vedtak: 
Styreleder tar nærmere kontakt med forsvarsbygg for å fortelle om hva som har 
skjedd. 
 
Sak nr. 3: Benk ved bålplass og diverse. 
Saksopplysninger: 

Lars og Mathias har vært i gang og kan fortelle om hva de har gjort og ev. 
planer. 

Vedtak: 
Vi snakket om å skaffe bålpanne til den neste skytestillingen. Monika følger opp dette. 
Ellers snakket vi om fornyelse av bålpanner, benker og det å gruse plassene. Lars er på 
saken. 
 
Sak nr. 4: Grusbanen 
Saksopplysninger: 

a. Monica redegjør. 
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Vedtak: 
Det er Audun Solberg som har det kommunale ansvaret for at Tessta Connect bruker 
grusbanen. Monica vil snakke med ham igjen om at de planerer området når de er 
ferdige. 

Sak nr. 5: Flytting ut av Grååsen 
Saksopplysninger: 

b. Vi har allerede snakket om at styreleder har flyttet, men at styret ønsker 
fortsettelse i vervet ut året. Vi snakker mer om denne situasjonen ihht. 
vedtektene og praktiske saker. 

Vedtak: 
Vi ble enige om at styreleder fortsetter med det administrative + web, sosiale medier 
og Grååsen Nytt. Lars tar det meste praktisk og ellers ble alle styremedlemmer 
oppfordret til å enten ta kontakt om det er noe som bør deles på Facebook eller dele 
selv. 

Sak nr. 6: Eventuelt 

 Vi bør gå over alt som er i aktivitetsparken mtp. utbedringer. 

 Styret vil prioritere en utbedring og oppussing av lekeplassene rundt omkring i 
Grååsen. I første omgang vil vi forespørre og inkludere beboere etter ønsker og 
behov. 

------- 

 Neste styremøte fastsettes til 24.08.2020 kl. 19.30 hos Monica i 
Hushagasvingen 21. 

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

 

_________________  _________________  _________________ 

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 


